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BİRİM ADI     : KALİTE KOORDİANTÖRLÜĞÜ 

YGG DÖNEMİ    : ŞUBAT 2023   Yılı: 2023 

YGG TOPLANTI TARİHİ   : 3 Şubat 2023 

YGG TOPLANTI KATILIMCILARI : Kalite Komisyon Üyeleri  

 

 

GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR 

Misyon ve vizyon ifadelerinin güncellik durumu: Misyon ve vizyon ifadeleri gözden 

geçirilmiştir. 13 Ocak 2022 tarihli Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında alınan misyon ve 

vizyon ifadelerinin kurum politikaları ile uyumunun artırılmasına yönelik çalışmalar Üniversite 

yönetiminin değişim sürecine tamamlanamamıştır. Misyon ve vizyon ifadelerinin kurum 

politikaları ile uyumunun artırılmasına yönelik çalışmaların Kalite Komisyonu tarafından 

yürütülmesine ve paydaş görüşleri doğrultusunda şekillendirilerek güncellenmesi 

kararlaştırılmıştır.   

 

Kalite politikasının güncellik durumu: ( Birimler Hariç) Toplantıda Üniversite Kalite 

Politikası okunmuş ve üyeler tarafından değerlendirilmiştir. Kalite Politikasının mevcut halinin 

güncelliğini koruduğu ve kurum uygulamaları ile örtüşür nitelikte olduğu görülmüştür. Kalite 

Politikasının mevcut haliyle kullanımına devam edilmesi kararlaştırılmıştır.  

 

Stratejik plan ve kalite hedefleri ilerleme raporları: Üniversite Stratejik Planına yönelik veri 

temini tamamlanmış olup değerlendirme raporunun hazırlanmasına yönelik çalışmalar Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından sürdürülmektedir. Stratejik Plan da dahil olmak üzere 

Proses Kartları kapsamındaki değerlendirmelerin yapabilmesi amacıyla Kalite Koordinatörlüğü 

tarafında bir şablon hazırlanması, birim sonuçlarının değerlendirilmesi ve hedeflerle ilgili özet 

raporun Üniversite Senatosunda sunulması kararlaştırılmıştır. 

 

İç/dış denetimlerin sonuçları: Üniversite 2022 yılı içerisinde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim 

Sistemi 2. Gözetim Tetkiki ve TS EN 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 

Belgelendirme Tetkiki gerçekleştirilmiştir. TSE tarafından gerçekleştirilen tetkikler neticesinde 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasına yönelik şartların standarda uygun olarak 
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sürdürüldüğü; ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin Üniversite genelinde 

standarda uygun şekilde kurulduğu ve sürdürüldüğü değerlendirilmiştir. Bu kapsamda 

Üniversite ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine ek olarak Müşteri Memnuniyeti Yönetim 

Sistemi Belgesini de almaya hak kazanmıştır.  

Üniversite 2021 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon 

Programı değerlendirme sürecine gönüllü olarak başvuran ve değerlendirmeye alınan 12 

üniversiteden biri olmuştur. 2022 yılı içerisinde YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Program 

değerlendirmesi iki yıllık koşullu akreditasyon kararı ile sonuçlanmıştır. Bu karar ile Üniversite 

YÖKAK tarafından akredite edilen 23 üniversiteden biri olma başarısı göstermiştir. 

Üniversitemizde 2022 yılına ilişkin iç tetkik değerlendirmeleri 23-27 Ocak 2023 tarihleri 

arasında uygulanmıştır. 2022 Yılının genel değerlendirmesinin yapıldığı Ocak 2023 İç 

Tetkiklerinde her biri 4’er kişiden oluşan 9 farklı tetkik ekibi görev almıştır. Program 

kapsamında 39 birim ziyaret edilmiştir. 

İç Tetkik programı kapsamında birimlerde 109 adet kuvvetli yön, 105 adet iyileştirmeye açık 

yön ve 38 adet uygunsuzluk tespit edilmiş ve düzeltici faaliyet başlatılmıştır. Tespit edilen 

kuvvetli yön, iyileştirmeye açık yön ve uygunsuzluklarda birimler genelinde ortak özellik 

gösterenler değerlendirilmiş ve gerçekleştirilebilecek çalışmalar değerlendirilmiştir.  

İç tetkik programı kapsamında tetkik ekiplerinin görüşleri doğrultusunda ziyaret edilen 

birimlerdeki iyi uygulama örnekleri de değerlendirilmiş ve raporlaştırılmıştır. Bu kapsamda 

çeşitli iyi uygulama örneklerinin diğer birimlerde yaygınlaştırılmasına yönelik tanıtım ve 

bilgilendire faaliyetlerinin Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır.  

 

Öğrenci ve diğer paydaş geri beslemeleri, öneriler ve şikâyetler: Paydaş Geri Bildirim 

Sistemi üzerinden 2022 yılında 97’i dilek, 21’i görüş, 10’u memnuniyet, 166’sı şikayet ve 103’ü 

bilgi edinme olmak üzere toplamda 397 geri bildirim alınmıştır. Toplantıda sıklıkla şikayet 

gelen birimler değerlendirilmiş olup ayrıca birim bazlı geri bildirim raporunun Kalite 

Koordinatörlüğü tarafından hazırlanması, raporun Kalite Komisyonu toplantısında 

değerlendirilmesi ve bu kapsamda iyileştirme faaliyetlerinin planlanması kararlaştırılmıştır.  

 

Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu: Daha önce açılmış ve sistem üzerinden takip 

edilen Düzeltici faaliyet sayısı 29’dur. Bu faaliyetlerin 4’ü birim imkanları ve şartlar 

doğrultusunda kısa sürede tamamlanamayacak faaliyetlerdir. Diğer faaliyetlerin tamamlanması 

ile ilgili olarak Kalite Koordinatörlüğü tarafından ilgili birimlerle iletişime geçilerek Nisan 

2023 tarihine kadar kapatılmasının sağlanması kararlaştırılmıştır.  
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Yasal mevzuat değişiklikleri ve kalite yönetim sistemine etkileri: Takip edilen yasal 

mevzuatlar incelenmiştir. Kalite Yönetim Sistemini etkileyecek bir düzenleme 

gerçekleşmemiştir.  

 

Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler: Toplantı kapsamında genel bir 

değerlendirme yapılmış ve Kalite Yönetim Sistemini etkileyecek önemli bir değişiklik 

görülmemiştir. 

  

İyileştirme için öneriler: 

Mezun bilgi sistemine kaydolan öğrenci sayısının artırılmasını sağlamak amacıyla mezuniyet 

aşamasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerekli bilgilendirme çalışmalarına özen 

gösterilmesi. 

Anket hazırlama ve raporlama süreçlerine yönelik olarak ilgililere eğitimlerin düzenlenmesi.  

İç tetkik sorularında birime özgü ifadelere yer verilmesi 

İç tetkik soru listesinin iki ana gruba ayrılarak YÖKAK Kalite Güvencesi sistemini de içerecek 

şekilde genişletilmesi 

Proseslerin birim görüşleri de dikkate alınarak güncellenmesi  

Birimlerin kalite faaliyetlerinde birim kalite temsilcisi ve birim kalite komisyonları üzerinde 

oluşan iş yükünün azaltılabilmesi amacıyla gerekli bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi. 

Kalite Eylem Planının güncellenmesi ve bu süreçte paydaş görüşlerinin dikkate alınmasına 

yönelik gerekli faaliyetlerin Kalite Koordinatörlüğünce yürütülmesi. 

Paydaş görüşmeleri ve anketlerin analiz edilmesi ve raporlanması hususunda gerekli 

bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin yapılması. 

Kalite faaliyetlerine yönelik olarak web sayfasında Kalite Bilgi Bankası oluşturmak. 

Paydaş Geri Bildirim Sisteminin kullanımını artırmak üzere tanıtımlar (afiş, eposta vb.) 

yapılması. 

 

Bir önceki yönetim gözden geçirmesine ait takip faaliyetleri: 13 Ocak 2022 tarihli 

Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında alınan misyon ve vizyon ifadelerinin kurum 
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politikaları ile uyumunun artırılmasına yönelik çalışmalar Üniversite yönetiminin değişim 

sürecine tamamlanamamıştır. Bu kapsamda süreç 2023 yılı içerişinde tamamlanacaktır.  

Tüm akademik ve idari birimlerin birim amirleri tarafından Şubat 2022 tarihi itibarıyla Stratejik 

Plan, Eylem Planları ve Proses Kartları kapsamında gerçekleştirilen eylemlerin neler olduğu ve 

gerçekleşme düzeylerinin özetlenerek Senato Toplantısında sunulması kararlaştırılmıştır. Bu 

kapsamında Kalite Koordinatörlüğü tarafından tüm birimlere resmi yazı yazılmış ve proses 

kartı, stratejik plan ve eylem planları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili sunum 

hazırlanması istenmiştir.  Senato toplantısında sunumlar gerçekleştirilmiştir.  

2019 ve 2020 yılına ait olup henüz kapatılamayan uygunsuzlukların yenilenen paydaş geri 

bildirim sistemine işlenirken 1 ay tamamlanma süresi verilmesi, bu sürenin ilgili birimlere 

duyurulması, bu süre sonunda kapatılamayan uygunsuzlukların gerekçelerinin bir sonraki 

Kalite Komisyonu toplantısında değerlendirilerek kaydın açık/kapalı olarak devam etme 

durumuna karar verilmesi kararlaştırılmıştır. 2019 ve 2020 yıllarda açılmış uygunsuzluklar 

önemli ölçüde kapatılmıştır. İlgili yıllardan açık olarak devam eden 7 adet uygunsuzluk 

bulunmaktadır. 

Toplantıda 2021 yılı sonu itibarıyla Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurum İç Değerlendirme 

Raporu Hazırlama Kılavuzunda gerçekleştirdiği değişikliklerin de göz önünde bulundurularak 

Proses Kartlarında yer alan Hedef, Eylem ve Göstergelerin ve sorumlu birimlerin gözden 

geçirilmesi, birim bazlı olarak yeni hedef, eylem ve göstergelerin eklenmesi veya ihtiyaç 

kalmayan bazı hedef, eylem ve göstergelerin kaldırılması yönünde çalışma başlatılması, bu 

çerçevedeki çalışmaların Kalite Koordinatörlüğünce organize edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Proses kartlarının güncellemesine yönelik faaliyetler Üniversitemiz Kurumsal Performans 

Sistemi ve Stratejik Planının güncellenmesine yönelik faaliyetler nedeniyle 

tamamlanamamıştır. Proses kartlarının 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 

İç tetkik çalışmaları gerçekleştirilirken gerekli faaliyet ve performans değerlendirmelerinin 

sağlıklı olarak yapılabilmesinin sağlanabilmesi amacıyla 2022 yılından başlamak üzere iç tetkik 

programlarının yıl sonu itibarıyla bir sonraki yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi 

kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda 2022 yılı iç tetkik değerlendirme programı 23-27 Ocak 2023 

tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

İç tetkik programı kapsamında tetkik faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasının 

sağlanabilmesi amacıyla tetkik ekibinin 3 kişiden oluşacak şekilde seçilmesi, tetkik ekibi 

sayısının artırılarak ekip başına tetkik edilecek birim sayısının düşürülmesi ve birim başına 

tetkik süresinin uzatılması yönünde gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır.  İlgili 

karar doğrultusunda bir önceki yıla göre; 

Tetkik ekibi sayısı 7’den 9’a yükseltilmiştir. 

Tetkik personeli sayısı 2’den 4’e yükseltilmiştir. 

Ekip başına ziyaret edilen birim sayısı 7-8’den 4-5’e düşürülmüştür. 
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İç tetkik programında standardizasyonun yükseltilmesi amacıyla 2022 yılı iç tetkiki öncesinde, 

tetkik ekibine yönelik eğitimleri de içerecek bir çalıştay düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Tetkik 

Programı öncesinde iç tetkik soru listesi kapsamında değerlendirme kılavuzu hazırlanmış ve 

tetkik ekipleri ile paylaşılmıştır.   Tetkikler öncesinde tetkik ekibi ile bir araya gelerek hangi 

hususların iyileştirmeye açık yön, uygunsuzluk ve kuvvetli yön olarak değerlendirileceği 

hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca tetkik ekibi için çelişki oluşturabilecek çeşitli 

ifadelerde tetkik üyelerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilerek ortak bir görüş 

oluşturulmuştur. 

 

Tüm birimlerde Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerine yönelik görüş alış-verişinin yapılması ve 

birim faaliyetlerinin gözden geçirilmesi amacıyla birime özgü olarak gerçekleştirilen 

toplantıların sayısının artırılması kararlaştırılmıştır. 2022 yılı içerisinde Kalite Koordinasyon 

ve Destek Toplantıları adı altında bir seri başlatılmış ve tüm birimlere yazı yazılarak toplantı 

talepleri alınmıştır.  Talepte bulunan 6 birime sahada ziyaret gerçekleştirilmiştir.  Talepte 

bulunan 3 birime yönelik ise toplantılar birim talebi veya programın uymaması sebepleriyle 

henüz gerçekleştirilmemiştir. 

 

 

Toplantı sonucu alınan kararlar, sorumlular ve terminler: 

2023/1: Misyon ve vizyon ifadelerinin kurum politikaları ile uyumunun artırılmasına yönelik 

çalışmaların Kalite Komisyonu tarafından yürütülmesine ve paydaş görüşleri doğrultusunda 

şekillendirilerek güncellenmesi ve gerekli çalışmaların Kalite Koordinatörlüğü tarafından 

yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 

2023/2: Stratejik Plan da dahil olmak üzere Proses Kartları kapsamındaki değerlendirmelerin 

yapabilmesi amacıyla Kalite Koordinatörlüğü tarafında bir şablon hazırlanması, birim 

sonuçlarının değerlendirilmesi ve hedeflerle ilgili özet raporun Üniversite Senatosunda 

sunulması gerekli çalışmaların Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülmesi 

kararlaştırılmıştır. 

2023/3: İç tetkik programı kapsamında tetkik ekiplerince ortaya konulan iyi uygulama 

örneklerinin Kalite Koordinatörlüğü tarafından gözden geçirilmesi ve değerlendirme 

neticesinde diğer birimler için uygulanabilir nitelikte olanların ilgili birimler ile paylaşılarak 

yaygınlaştırılması ve gerekli çalışmaların Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülmesi 

kararlaştırılmıştır. 
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2023/4: Paydaş Geri Bildirimleri ile ilgili olarak birim bazlı geri bildirim raporunun Kalite 

Koordinatörlüğü tarafından hazırlanması, raporun Kalite Komisyonu toplantısında 

değerlendirilmesi ve bu kapsamda iyileştirme faaliyetlerinin planlanması kararlaştırılmıştır. 

2023/5: Geçmiş dönemden açılan düzeltici faaliyetlerin tamamlanması için  Kalite 

Koordinatörlüğü tarafından ilgili birimlerle iletişime geçilerek Nisan 2023 tarihine kadar 

kapatılmasının sağlanması kararlaştırılmıştır. 

2023/6: Mezun bilgi sistemine kaydolan öğrenci sayısının artırılmasını sağlamak amacıyla 

mezuniyet aşamasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerekli bilgilendirme 

çalışmalarının planlanması ve uygulanması kararlaştırılmıştır. 

2023/7: Anket hazırlama ve raporlama süreçlerine yönelik olarak ilgililere eğitimlerin eğitim 

düzenlenmesi ve sürecin Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 

2023/7: İç tetkik sorularında birime özgü ifadelere yer verilmesi ve gerekli çalışmaların Kalite 

Koordinatörlüğü tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 

2023/8: İç tetkik soru listesinin iki ana gruba ayrılarak YÖKAK Kalite Güvencesi sistemini de 

içerecek şekilde genişletilmesi ve gerekli çalışmaların Kalite Koordinatörlüğü tarafından 

yürütülmesi kararlaştırılmıştır. gerekli çalışmaların Kalite Koordinatörlüğü tarafından 

yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 

2023/9: Proseslerin birim görüşleri de dikkate alınarak güncellenmesi ve gerekli çalışmaların 

Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 

2023/10: Birimlerin kalite faaliyetlerinde birim kalite temsilcisi ve birim kalite komisyonları 

üzerinde oluşan iş yükünün azaltılabilmesi amacıyla gerekli bilgilendirme faaliyetlerinin 

yapılması gerekli çalışmaların Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülmesi 

kararlaştırılmıştır. 

2023/11: Kalite Eylem Planının güncellenmesi ve bu süreçte paydaş görüşlerinin dikkate 

alınmasına yönelik gerekli faaliyetlerin Kalite Koordinatörlüğünce yürütülmesi. 

2023/12: Paydaş görüşmeleri ve anketlerin analiz edilmesi ve raporlanması hususunda gerekli 

bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin yapılması ve gerekli çalışmaların Kalite Koordinatörlüğü 

tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 

2023/13: Kalite faaliyetlerine yönelik olarak Kalite Koordinatörlüğü web sayfasında Kalite 

Bilgi Bankası oluşturulması kararlaştırılmıştır.  

2023/14: Paydaş Geri Bildirim Sisteminin kullanımını artırmak üzere tanıtımlar afişlerinin 

hazırlanması ve bilgi epostalarının gönderilmesi ve gerekli çalışmaların Kalite Koordinatörlüğü 

tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 


