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BİRİM ADI     : KALİTE KOORDİANTÖRLÜĞÜ 

YGG DÖNEMİ    : OCAK 2022    Yılı: 2022 

YGG TOPLANTI TARİHİ   :13 Ocak 2022 

YGG TOPLANTI KATILIMCILARI : Kalite Komisyon Üyeleri / Çevrimiçi 

 

 

GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR 

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

geçirilmiştir. Gerekli hazırlıklar tamamlanarak bir sonraki Kalite Komisyonu toplantısında 

misyon ve vizyon ifadelerinin kurum politikaları ile uyumunun artırılmasına yönelik olarak 

çalışma yapılması kararlaştırılmıştır.  

 

 

Kalite politikasının güncellik durumu: ( Birimler Hariç) Kalite Politikası okunmuş ve üyeler 

tarafından değerlendirilmiştir. Kalite Politikasının güncel ve kurum uygulamaları ile örtüşür 

nitelikte olduğu görülmüştür. Kalite Politikasının mevcut haliyle kullanımına devam edilmesi 

kararlaştırılmıştır.  

 

 

Stratejik plan ve kalite hedefleri ilerleme raporları: 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.   
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İç/dış denetimlerin sonuçları: Üniversite 2021 yılı içerisinde YÖKAK Kurumsal 

Akreditasyon Programı kapsamında dış değerlendirme ve İç Tetkik Programı kapsamında iç 

değerlendirmeye tabi olmuştur.  

Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 18 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi ön ziyaret ve 

19-22 Aralık 2021 tarihleri arasında saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen 

denetim sonucu rapor hazırlık süreci devam etmektedir.  

İç Tetkik Programı kapsamında 22-26 Aksım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen tetkiklerde 

38 birim ziyaret edilmiştir (Spor Bilimleri Fakültesi Covid-19 pozitif ve temaslı vakaların 

varlığı nedeniyle ertelenmiştir.). 2021 yılı İç Tetkik Programı TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim 

Sistemi kapsamında üçüncü; TS EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 

Kapsamında birinci iç tetkik olma özelliği taşımaktadır. 

Gerçekleştirilen tetkiklerde 14 asil ve 1 yedek üyeden oluşan 15 personel görev almıştır. Tetkik 

personeli her biri 2 kişiden oluşan 7 takıma ayrılmış ve yüz yüze birim ziyaretleri 

gerçekleştirmiştir.  Tetkikler sonucunda 98 adet iyileştirmeye açık yön, 156 adet kuvvetli yön 

ve 70 adet uygunsuzluk tespit edilmiştir. Tespit edilen hususlar üyelerce ayrıntılı olarak 

değerlendirilmiştir. Toplantı diğer birimlere kıyasla yüksek uygunsuzluk gözlenen birimler ile 

iletişim kurularak görüş alınması kararlaştırılmıştır. Bir sonraki iç tetkike yönelik planlamalar 

yapılmıştır.  

 

 

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

Sistemi üzerinden 2021 yılı içerisinde 77 dilek, 59 görüş, 11 memnuniyet, 48 şikayet ve 98 bilgi 

edinme olmak üzere toplamda 293 başvuru alınmış ve bu başvurular yanıtlanmıştır. Ocak 2022 

tarihi itibarıyla Paydaş Geri Bildirim Sistemi revize edilmiş ve paydaş geri bildirimlerinin daha 

kapsamlı bir şekilde alınabilmesine imkan sağlanmıştır. 
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Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu: 2019 yılında tespit edilen 110 adet uygunsuzluğun 

98 tanesi ile ilgili düzeltici faaliyetler tamamlanmış ve uygunsuzluk kapatılmıştır. Bu 

uygunsuzluklardan 12 tanesine yönelik faaliyetler ise henüz devam etmektedir. 2020 yılında 

tespit edilen 39 uygunsuzluğun 22 tanesi ile ilgili düzeltici faaliyetler tamamlanmış ve 

uygunsuzluklar kapatılmıştır. Bu uygunsuzluklardan 17 tanesine ilişkin düzeltici faaliyetler 

devam etmektedir.  

Toplantıda açık olarak devam eden uygunsuzluklar görüşülmüş ve kapatılamama nedenleri 

irdelenmiştir. Yapılan değerlendirmede 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. 

  

Yasal mevzuat değişiklikleri ve kalite yönetim sistemine etkileri: Yasal mevzuat değişimleri 

değerlendirilmiş olup söz konusu değişikliklerin Kalite Yönetim Sistemine herhangi bir 

etkisinin bulunmadığı kararlaştırılmıştır. 

 

Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler: Toplantıda genel bir değerlendirme 

yapılmış olup Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek herhangi bir değişikliğim olmadığı 

kararlaştırılmıştır. 

 

 

İyileştirme için öneriler: 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 
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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.  

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 tetkiki 2023 yılı ilk çeyreği içerisinde uygun bir 

takvim aralığında gerçekleştirilecektir.  

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. Ayrıca 

toplantıda, iç tetkik programında standardizasyonun yükseltilmesi amacıyla 2022 yılı iç tetkiki 

öncesinde, tetkik ekibine yönelik eğitimleri de içerecek bir çalıştay düzenlenmesi 

kararlaştırılmıştır. 

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.  

 

 

Bir önceki yönetim gözden geçirmesine ait takip faaliyetleri: 2020 yıl Yönetimin Gözden 

Geçirme Toplantısında birimlerde kalite süreci hakkında bilgilendirme toplantısı yapılması, ve 

iç tetkik ekiplerinin farklı birimlerden katılımcılar ile zenginleştirilmesi kararı alınmıştır. 2021 

yılı içerisinde birimlerde kalite süreçlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması 

kararı doğrultusunda birim amirleri, birim kalite temsilcileri, birim kalite komisyonları, 

birim/program akreditasyon temsilcileri ve öğrenci kalite temsilcilerine yönelik olarak çeşitli 

toplantılar düzenlenmiştir. Ayrıca Hukuk Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Sağlık Kültür Spor 
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Daire Başkanlığı gibi birimlerde doğrudan gerçekleştirilen toplantılarla da bilgilendirmeler 

gerçekleştirilmiştir. 

İç tetkik ekiplerinin farklı birimlerden katılımcılar ile zenginleştirilmesi kararı doğrultusunda 

2021 yılı iç tetkik ekibinde doğrudan tetkiklere katılan 14 personelden 4’ü tetkiklere ilk kez 

katılan yeni üyelerden oluşmuştur.  

 

Toplantı sonucu alınan kararlar, sorumlular ve terminler: 2021 yılı Yönetimin Gözden 

Geçirme Toplantısında alınan kararlar aşağıda sıralanmıştır: 

• Gerekli hazırlıklar tamamlanarak bir sonraki Kalite Komisyonu toplantısında misyon ve 

vizyon ifadelerinin kurum politikaları ile uyumunun artırılmasına yönelik olarak çalışma 

yapılması kararlaştırılmıştır. 

•  Kalite Politikasının mevcut haliyle kullanımına devam edilmesi kararlaştırılmıştır. 

• 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.   

•  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. 

• 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 
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başlatılması, bu çerçevedeki çalışmaların Kalite Koordinatörlüğünce organize edilmesi 

kararlaştırılmıştır.  

•  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.  

•  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.  

• İç tetkik programında standardizasyonun yükseltilmesi amacıyla 2022 yılı iç tetkiki 

öncesinde, tetkik ekibine yönelik eğitimleri de içerecek bir çalıştay düzenlenmesi 

kararlaştırılmıştır. 

•  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. 

 

 

 


