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Anonim Kullanıcı

Anonim kullanıcı sisteme giriş yapmamış, herhangi bir bilgisi/verisi bulunmayan kullanıcıyı ifade etmektedir. 
Ünivesite Kalite Yönetim Sisteminde anonim kullanıcı olarak bazı işlemleri gerçekleştirmek mümkündür.

Anasayfa
Anonim kullanıcı, anasayfada sistem genelinde yayınlanan Duyuruları ve En Çok İndirilen Dokümanları
inceleyebilir.

Süreç Yönetimi
Anonim kullanıcı, Süreç Yönetimi menüsünden üniversitenin Süreç Kartlarına ve Görev Tanımlarına erişebilir.
Süreç kartlarının ve görev tanımlarının standart kod içeren pdf dökümünü alabilir.

Eylem Planı
Anonim Kullanıcı, Eylem Planı menüsünden üniversitenin Yıllık Eylem Planlarını görüntüleyebilir ve pdf dökümü
alabilir.

Geri Bildirimler
Bu menüden Geri Bildirim Oluşturabilir* veya takip kodunu kullanarak Geri Bildirim Durumunu Sorgulayabilir.
* Tüm paydaşlar, kişisel bilgilerini vermeksizin geri bildirim oluşturabilmektedir. Bu sayede paydaşların anonim
kalma hakkı korunarak, üniversite süreçlerine katkıda bulunması sağlanmaktadır.

Stratejik Yönetim
Stratejik Yönetim menüsünden üniversitenin Stratejik Amaçlarını, Hedeflerini ve Performans göstergelerini
görüntüleyebilir.

Anketler
Mevcut anketleri görüntüleyebilir veya anketlerde arama yapabilir.

Dokümanlar
Mevcut dokümanları görüntüleyebilir, indirebilir veya dokümanlarda arama yapabilir.



1. Üniversite Yöneticisi
Üniversite Yöneticisi, sistem genelinde tanımlanmış tüm verileri görebilen ve verilere göre raporlama yapabilen
yetkili kullanıcıdır.

Anasayfa
Kalite Yönetim Sistemine unikys.uludag.edu.tr adresi üzerinden erişilmektedir. Anasayfada sağ üstte bulunan 
“Giriş” butonu aracılığıyla e-posta ve parola ile sisteme giriş yapılmaktadır.
Hesabı olmayan kullanıcı “Hesap Oluştur” bağlantısından kurumsal e-posta adresi (omu.edu.tr uzantılı) ile 
sisteme kayıtlanabilir. Parolasını unutan kullanıcılar buradaki bağlantıyı kullanarak parolasını sıfırlayabilir. 
Üniversite Yöneticisi rolü sistemde Admin tarafından yetkilendirilmektedir.
Sağ üst panelde bulunan yıla göre sistem üzerinde seçim yapılabilir.
Anasayfa üzerinde uygulama ile ilgili sayılar, duyurular ve en çok indirilen dokümanlar görüntülenir.
Sistem üzerinden kullanıcı e-postasının üzerine tıklayınca açılan kısımdan çıkış yapılır.

Süreç Yönetimi
Üniversite Yöneticisi Süreç Yönetimi menüsünden üniversitenin Süreç Kartlarına ve Görev Tanımlarına
erişebilir. Seçili yıla göre, süreç kartlarının ve görev tanımlarının standart kod içeren pdf dökümünü alabilir.
Süreç kartlarındaki Süreçlere bağlı Faaliyetler ve faaliyetlere bağlı İzleme Kriterleri bu menüden
görüntülenmektedir. İzleme kriterleri veri kütüphanesi yapısında tek bir havuzdan elde edilmektedir.

Eylem Planları
Üniversite Yöneticisi Eylem Planları menüsü altında yıllara göre Eylem Planlarını, Eylem Alanlarını ve Yıllık
Eylem Planlarını görüntüleyebilir. Yıllık Eylem Planları için pdf dökümü alabilir.

İyileştirme Yönetimi
Üniversite Yöneticisi İyileştirme Yönetimi menüsü altında Uygunsuzluklar, Tespit Kaynakları, Düzeltmeler ve
Düzeltici İyileştirici Faaliyetler alt menülerini görüntüleyebilir.

Uygunsuzluklar ve Tespit Kaynakları admin tarafından sisteme tanımlanmış kısımlardır. Düzeltmeler ve
Düzeltici İyileştirici Faaliyetler birimler tarafından süreçler ile ilişkili olarak açılan faaliyet kayıtlarıdır.

Stratejik Yönetim
Üniversite Yöneticisi Stratejik Yönetim menüsünden Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans
Göstergelerine erişebilmektedir.
Performans Göstergeleri, veri kütüphanesi yapısında tek bir havuzdan elde edilmektedir. Göstergelerin hedefe,
hedeflerin amaca etkileri (% üzerinden) belirlenerek  başarı oranı hesaplanmaktadır.

Geri Bildirimler
Üniversite Yöneticisi Geri Bildirimler menüsü altında Geri Bildirim Konuları ve tüm paydaşlardan gelen Geri
Bildirimleri görebilir; Geri Bildirim Oluşturabilir veya takip kodu ile Geri Bildirim Durumunu Sorgulayabilir.

Risk ve Fırsat Yönetimi
Üniversite Yöneticisi Risk ve Fırsat Yönetimi menüsü altında sisteme tanımlı tüm Riskleri ve Fırsatları görebilir.
Risk ve Fırsatlar üniversitenin Süreç Yönetimi ile ilişkili olarak birimlerden alınmaktadır. Üniversite Yöneticisi,
birimlerden gelen Risk Bildirim Formlarını ve Risk Aktivitelerini ilgili alt menüden görüntüleyebilir.

Anketler
Üniversite Yöneticisi Anketler menüsünden mevcut anketleri görüntüleyebilir veya anketlerde arama yapabilir.

Dokümanlar
Üniversite Yöneticisi Dokümanlar menüsünden mevcut dokümanları görüntüleyebilir, indirebilir veya
dokümanlarda arama yapabilir.

Duyurular
Üniversite Yöneticisi Duyurular menüsünden sistem üzerinde yayınlanmış tüm duyuruları görüntüleyebilir.
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Raporlar
Üniversite Yöneticisi Raporlar menüsünden; sistemdeki modüllere ait tüm raporlamaları takip edebilmektedir.

● Süreç Raporu: Sisteme tanımlı tüm süreçlere ve ilgili tüm birimlere göre ayrı ayrı veya toplu rapor
alabilmek mümkündür. Süreçlerle ilişkili İzleme Kriteri, Geri Bildirim, Uyarlama ve Düzeltme verilerini
detaylı bir şekilde gösterir.

● Toplam İzleme Kriteri Değerleri: Bütün Süreç Faaliyeti İzleme Kriterlerinin toplam Gerçekleşme Değeri
(Pay / Payda), Ortalama Hedef ve Başarı Oranı değerlerini listeler. Excel olarak döküm alınabilmektedir.

● Eylem Planı Raporları: Yıllık Eylem Planı değerlendirmesi yapılmaktadır. Eylemlerin ayrı ayrı ilerleme
durumlarını görüntülenebilir. Pdf olarak döküm alınabilmektedir.

● Geri Bildirim Raporu: İlişkili birimlerle ilgili Geri Bildirim verilerini detaylı bir şekilde gösterir. Birim(ler)
ve yıl seçimi yapılarak, Geri Bildirim Verileri için; geri bildirim türüne, paydaş türüne, memnuniyet
oranlarına, sürece, konuya veya birimlere göre çeşitli raporlar alınabilmektedir.

● Geri Bildirim Performans Raporu: Cevaplanan ya da cevaplanmayan geri bildirimler için detaylı
bilgiler göstermektedir. Birimlere gelen geri bildirimleri ve birimlerin ortalama cevaplama süreleri gibi
veriler takip edilebilmektedir.

● İyileştirme Yönetimi Raporları: Birimlerle ilgili düzeltici ve iyileştirici faaliyet verilerini detaylı bir şekilde
göstermektedir. DİF türüne, durumuna, tespit kaynağına göre çeşitli raporlar alınabilmektedir.

● Düzeltme Raporu: Birimlerle ilgili Düzeltme verilerini detaylı olarak görüntülenebilmektedir.



2. Kalite Sorumlusu
Kalite Sorumlusu, birimine tanımlanmış süreçler için yetkilendirilmiş kullanıcıdır. Birimine gelen Geri Bildirimleri
yanıtlamak ile sorumludur. Süreç Faaliyetleri, Eylem Planı Uygulama Adımı, Risk Yönetimi veya Geri Bildirimler
üzerinden Düzeltme veya Düzeltici İyileştirici Faaliyet kayıtları açıp, takibini yapmakla yükümlüdür.

Anasayfa
Kalite Yönetim Sistemine unikys.uludag.edu.tr adresi üzerinden erişilmektedir. Ana Sayfada sağ üstte bulunan 
“Giriş” butonu aracılığıyla e-posta ve parola ile sisteme giriş yapılmaktadır.
Hesabı olmayan kullanıcı “Hesap Oluştur” bağlantısından kurumsal e-posta adresi (omu.edu.tr uzantılı) ile 
sisteme kayıtlanabilir. Parolasını unutan kullanıcılar buradaki bağlantıyı kullanarak parolasını sıfırlayabilir.
Kalite Sorumlusu rolü sistemde Admin tarafından ilgili birimde yetkilendirilmektedir.
Sağ üst panelde bulunan yıla göre sistem üzerinde seçim yapılabilir.
Anasayfa üzerinde uygulama ile ilgili sayılar, duyurular ve en çok indirilen dokümanlar görüntülenir.
Sistem üzerinden kullanıcı e-postasının üzerine tıklayınca açılan kısımdan çıkış yapılır.

Veri ve Hedef Girişi
Kalite Sorumlusu, Kalite Koordinatörlüğü tarafından belirlenip sistemde aktifleştirilen tarihler arasında kendisine
açılan ekranlardan Kurumsal Veri Girişi veya Hedef Girişi yapabilir.
Veri girişi esnasında önceki döneme ait değerleri görüntüleyebilir. Kalite sorumlusu veri girişi yaparken girdiği
değere ait kanıt(lar)ını sisteme yüklemelidir.

Kurumsal veriler, veri kütüphanesinde tek bir havuzda tanımlanmaktadır. Bir kurumsal veri birden fazla gösterge
etiketiyle takip edilebilmektedir. Gösterge etiketleri, kurumsal veri ve kurumsal göstergeler üzerinde
birleştirilmiştir. Bu sayede veri girişlerinin en aza indirilmesi ve raporların tüm etiketler için aynı değerleri içermesi
sağlanmıştır.

Süreç Yönetimi
Kalite Sorumlusu Süreç Yönetimi menüsünden üniversitenin Süreç Kartlarına ve Görev Tanımlarına erişebilir.
Seçili yıla göre, süreç kartlarının ve görev tanımlarının standart kod içeren pdf dökümünü alabilir.
Süreç kartlarındaki Süreçlere bağlı Faaliyetler ve faaliyetlere bağlı İzleme Kriterleri bu menüden
görüntülenmektedir. İzleme kriterleri veri kütüphanesi yapısında tek bir havuzdan elde edilmektedir.

Süreçlerim alt menüsünden birimine tanımlanmış süreçleri veya biriminde yürütülen faaliyetleri görüntüleyebilir.
İlgili süreçlerin faaliyetleri üzerinden Düzeltme veya Düzeltici İyileştirici Faaliyet (DİF) açarak işlemleri
başlatabilir.

Eylem Planları
Kalite Sorumlusu, Eylem Planları menüsü altında yıllara göre Yıllık Eylem Planlarını görüntüleyebilir. Yıllık
Eylem Planları için pdf dökümü alabilir.

Kalite Sorumlusu, Yıllık eylem planı üzerinde kendi birimine tanımlanmış Eylem Planı Uygulama Adımından
Düzeltici İyileştirici Faaliyet (DİF) açarak işlemleri başlatabilir.

Stratejik Yönetim
Kalite Sorumlusu Stratejik Yönetim menüsünden Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergelerine
erişebilmektedir.
Performans Göstergeleri, veri kütüphanesi yapısında tek bir havuzdan elde edilmektedir. Göstergelerin hedefe,
hedeflerin amaca etkileri (% üzerinden) belirlenerek  başarı oranı hesaplanmaktadır.

Geri Bildirimler
Geri Bildirimler menüsü altında birimine ulaşan Geri Bildirimleri görebilir; Geri Bildirim Oluşturabilir veya takip
kodu ile Geri Bildirim Durumunu Sorgulayabilir.

Kalite Sorumlusu, Geri Bildirimlerim alt menüsünden gelen bildirimleri incelemekle sorumludur. Geri Bildirimler
herhangi bir işleme gerek olmaksızın doğrudan paydaşa cevap verilecek şekilde Yanıtlanabilir. Birim ile ilgili
olmadığı tespit edilen geri bildirimlerin Birimimiz İle İlgili Değil butonu aracılığıyla gerekli açıklamaları yapılarak
birim ilişkisi kaldırılabilir. Birim ilişkisi kaldırılan geri bildirimler Kalite Koordinatörlüğü tarafından ilgili birime
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yönlendirilmektedir. Geri bildirimin çözülemeyeceğine kanaat getirilen durumlarda geri bildirim Reddedilebilir.

Paydaşlar tarafından birimlere iletilen geri bildirimler değerlendiren Kalite Sorumlusu, geri bildirim üzerinden
Düzeltme veya Düzeltici İyileştirici Faaliyet (DİF) açarak işlemleri başlatabilir.

İyileştirme Yönetimi

Kalite Sorumlusu, İyileştirme Yönetimi menüsü altında Düzeltmelerim ve Düzeltici İyileştirici Faaliyetlerim alt
menülerini görüntüler. Bu menülerde biriminde açılan sözkonusu işlemler yer almaktadır.

Düzeltmelerim kısmında bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilen işlemler bulunur.
Düzeltici İyileştirici Faaliyetlerim, Kalite Sorumlusunun; süreç faaliyetleri, eylem planı uygulama adımları, geri
bildirimler veya riskler üzerinden açtığı tüm DİF kayıtlarının listelendiği alandır.

Açılan DİF kayıtları sırasıyla birim süreç yöneticisi, süreç kartı süreç yöneticisi ve süreç koordinatörü
tarafından onaylanmalıdır. Onaylanıp başlayan DİF işlemlerini, kanıt göstererek tamamlamak Kalite
Sorumlusunun sorumluluğundadır.

DİF kayıtları tamamlandıktan sonra birim süreç yöneticisi, süreç kartı süreç yöneticisi veya süreç
koordinatörü tarafından etkinliği değerlendirilebilmektedir.

Risk Yönetimi
Kalite Sorumlusu, Risk Yönetimi menüsü altında Risklerim ve Kaldırılan Risklerim alt menülerini görüntüler.
Biriminde tanımlanmış riskler için Düzeltici İyileştirici Faaliyet (DİF) açarak işlemleri başlatabilir.

Anketler
Kalite Sorumlusu, Anketler menüsünden mevcut anketleri görüntüleyebilir veya anketlerde arama yapabilir.

Dokümanlar
Kalite Sorumlusu Dokümanlar menüsünden mevcut dokümanları görüntüleyebilir, indirebilir veya dokümanlarda
arama yapabilir.

Raporlar
Kalite Sorumlusu Raporlar menüsünden; sistemdeki modüllere ait tüm raporlamaları takip edebilmektedir.

● Toplam İzleme Kriteri Değerleri: Bütün Süreç Faaliyeti İzleme Kriterlerinin toplam Gerçekleşme Değeri
(Pay / Payda), Ortalama Hedef ve Başarı Oranı değerlerini listeler. Excel olarak döküm alınabilmektedir.

● Eylem Planı Raporları: Yıllık Eylem Planı değerlendirmesi yapılmaktadır. Eylemlerin ayrı ayrı ilerleme
durumlarını görüntülenebilir. Pdf olarak döküm alınabilmektedir.

● Geri Bildirim Raporu: İlişkili birimlerle ilgili Geri Bildirim verilerini detaylı bir şekilde gösterir. Birim(ler)
ve yıl seçimi yapılarak, Geri Bildirim Verileri için; geri bildirim türüne, paydaş türüne, memnuniyet
oranlarına, sürece, konuya veya birimlere göre çeşitli raporlar alınabilmektedir.

● Geri Bildirim Performans Raporu: Cevaplanan ya da cevaplanmayan geri bildirimler için detaylı
bilgiler göstermektedir. Birimlere gelen geri bildirimleri ve birimlerin ortalama cevaplama süreleri gibi
veriler takip edilebilmektedir.

● İyileştirme Yönetimi Raporları: Birimlerle ilgili düzeltici ve iyileştirici faaliyet verilerini detaylı bir şekilde
göstermektedir. DİF türüne, durumuna, tespit kaynağına göre çeşitli raporlar alınabilmektedir.

● Düzeltme Raporu: Birimlerle ilgili Düzeltme verilerini detaylı olarak görüntülenebilmektedir.



3. Süreç Yöneticisi

Birim Süreç Yöneticisi, birimine tanımlanmış süreçler için yetkilendirilmiş kullanıcıdır. Süreç Faaliyetleri, Eylem
Planı Uygulama Adımı, Risk Yönetimi veya Geri Bildirimler üzerinden Düzeltme veya Düzeltici İyileştirici Faaliyet
kayıtları açıp, takibini yapmakla yükümlüdür. Birim İç Değerlendirme Raporlarını oluşturmakla sorumludur.

Anasayfa
Kalite Yönetim Sistemine unikys.uludag.edu.tr adresi üzerinden erişilmektedir. Ana Sayfada sağ üstte bulunan 
“Giriş” butonu aracılığıyla e-posta ve parola ile sisteme giriş yapılmaktadır.
Hesabı olmayan kullanıcı “Hesap Oluştur” bağlantısından kurumsal e-posta adresi (omu.edu.tr uzantılı) ile 
sisteme kayıtlanabilir. Parolasını unutan kullanıcılar buradaki bağlantıyı kullanarak parolasını sıfırlayabilir. 
Süreç Yöneticisi rolü sistemde Admin tarafından ilgili birimde yetkilendirilmektedir.
Sağ üst panelde bulunan yıla göre sistem üzerinde seçim yapılabilir.
Anasayfa üzerinde uygulama ile ilgili sayılar, duyurular ve en çok indirilen dokümanlar görüntülenir.
Sistem üzerinden kullanıcı e-postasının üzerine tıklayınca açılan kısımdan çıkış yapılır.

İç Değerlendirme
Birim Süreç Yöneticisi, İç Değerlendirme menüsünden Birim İç Değerlendirme ve Gözlem alt menülerine
erişebilmektedir.

Birim Süreç Yöneticisi, Birim İç Değerlendirme raporunu oluşturmak ile görevlendirilmiştir. Başlıklar altında
açılan ölçüt değerlendirme kriterlerini yanıtlamak ve kanıt dosya eklemek ile sorumludur. Oluşturduğu birim
raporu sistem üzerinden alınabilmektedir. Birim İç Değerlendirme raporuna girdiği alanlar için Gözlem
menüsünde arama/filtreleme işlemlerini gerçekleştirebilir.

Süreç Yönetimi
Süreç Yöneticisi Süreç Yönetimi menüsünden üniversitenin Süreç Kartlarına ve Görev Tanımlarına erişebilir.
Seçili yıla göre, süreç kartlarının ve görev tanımlarının standart kod içeren pdf dökümünü alabilir.

Süreç kartlarındaki Süreçlere bağlı Faaliyetler ve faaliyetlere bağlı İzleme Kriterleri bu menüden
görüntülenmektedir. İzleme kriterleri veri kütüphanesi yapısında tek bir havuzdan elde edilmektedir.

Süreçlerim alt menüsünden birimine tanımlanmış süreçleri veya biriminde yürütülen faaliyetleri görüntüleyebilir.
İlgili süreçlerin faaliyetleri üzerinden Düzeltme veya Düzeltici İyileştirici Faaliyet (DİF) açarak işlemleri
başlatabilir.

Eylem Planları
Süreç Yöneticisi, Eylem Planları menüsü altında yıllara göre Yıllık Eylem Planlarını görüntüleyebilir. Yıllık Eylem
Planları için pdf dökümü alabilir.

Süreç Yöneticisi, Yıllık eylem planı üzerinde kendi birimine tanımlanmış Eylem Planı Uygulama Adımından
Düzeltici İyileştirici Faaliyet (DİF) açarak işlemleri başlatabilir.

Stratejik Yönetim
Süreç Yöneticisi Stratejik Yönetim menüsünden Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergelerine
erişebilmektedir.
Performans Göstergeleri, veri kütüphanesi yapısında tek bir havuzdan elde edilmektedir. Göstergelerin hedefe,
hedeflerin amaca etkileri (% üzerinden) belirlenerek  başarı oranı hesaplanmaktadır.

Geri Bildirimler
Geri Bildirimler menüsü altında birimine ulaşan Geri Bildirimleri görebilir; Geri Bildirim Oluşturabilir veya takip
kodu ile Geri Bildirim Durumunu Sorgulayabilir.

Süreç Yöneticisi, Geri Bildirimlerim alt menüsünden gelen bildirimleri incelemekle yükümlüdür. Geri Bildirimler
herhangi bir işleme gerek olmaksızın doğrudan paydaşa cevap verilecek şekilde Yanıtlanabilir. Birim ile ilgili
olmadığı tespit edilen geri bildirimlerin Birimimiz İle İlgili Değil butonu aracılığıyla gerekli açıklamaları yapılarak
birim ilişkisi kaldırılabilir. Birim ilişkisi kaldırılan geri bildirimler Kalite Koordinatörlüğü tarafından ilgili birime
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yönlendirilmektedir. Geri bildirimin çözülemeyeceğine kanaat getirilen durumlarda geri bildirim Reddedilebilir.

Paydaşlar tarafından birimlere iletilen geri bildirimler değerlendiren Süreç Yöneticisi, geri bildirim üzerinden
Düzeltme veya Düzeltici İyileştirici Faaliyet (DİF) açarak işlemleri başlatabilir.

İyileştirme Yönetimi
Süreç Yöneticisi, İyileştirme Yönetimi menüsü altında Düzeltmelerim ve Düzeltici İyileştirici Faaliyetlerim alt
menülerini görüntüler. Bu menülerde biriminde açılan sözkonusu işlemler yer almaktadır.

Düzeltmelerim kısmında bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilen işlemler bulunur.
Düzeltici İyileştirici Faaliyetlerim, Süreç Yöneticisinin; süreç faaliyetleri, eylem planı uygulama adımları, geri
bildirimler veya riskler üzerinden açtığı tüm DİF kayıtlarının listelendiği alandır.

Açılan DİF kayıtları sırasıyla birim süreç yöneticisi, süreç kartı süreç yöneticisi ve süreç koordinatörü
tarafından onaylanmalıdır. Onaylanıp başlayan DİF işlemlerini, kanıt göstererek tamamlamak Kalite Sorumlusu
veya Süreç Yöneticisinin görevidir.

DİF kayıtları tamamlandıktan sonra birim süreç yöneticisi, süreç kartı süreç yöneticisi veya süreç
koordinatörü tarafından etkinliği değerlendirilebilmektedir.

Risk Yönetimi
Süreç Yöneticisi, Risk Yönetimi menüsü altında Risklerim ve Kaldırılan Risklerim alt menülerini görüntüler.
Biriminde tanımlanmış riskler için Düzeltici İyileştirici Faaliyet (DİF) açarak işlemleri başlatabilir.

Anketler
Süreç Yöneticisi Anketler menüsünden mevcut anketleri görüntüleyebilir veya anketlerde arama yapabilir.

Dokümanlar
Süreç Yöneticisi Dokümanlar menüsünden mevcut dokümanları görüntüleyebilir, indirebilir veya dokümanlarda
arama yapabilir.

Raporlar
Süreç Yöneticisi Raporlar menüsünden; sistemdeki modüllere ait tüm raporlamaları takip edebilmektedir.

● Süreç Raporu: Sisteme tanımlı tüm süreçlere ve ilgili tüm birimlere göre ayrı ayrı veya toplu rapor
alabilmek mümkündür. Süreçlerle ilişkili İzleme Kriteri, Geri Bildirim, Uyarlama ve Düzeltme verilerini
detaylı bir şekilde gösterir.

● Toplam İzleme Kriteri Değerleri: Bütün Süreç Faaliyeti İzleme Kriterlerinin toplam Gerçekleşme Değeri
(Pay / Payda), Ortalama Hedef ve Başarı Oranı değerlerini listeler. Excel olarak döküm alınabilmektedir.

● Eylem Planı Raporları: Yıllık Eylem Planı değerlendirmesi yapılmaktadır. Eylemlerin ayrı ayrı ilerleme
durumlarını görüntülenebilir. Pdf olarak döküm alınabilmektedir.

● Geri Bildirim Raporu: İlişkili birimlerle ilgili Geri Bildirim verilerini detaylı bir şekilde gösterir. Birim(ler)
ve yıl seçimi yapılarak, Geri Bildirim Verileri için; geri bildirim türüne, paydaş türüne, memnuniyet
oranlarına, sürece, konuya veya birimlere göre çeşitli raporlar alınabilmektedir.

● Geri Bildirim Performans Raporu: Cevaplanan ya da cevaplanmayan geri bildirimler için detaylı
bilgiler göstermektedir. Birimlere gelen geri bildirimleri ve birimlerin ortalama cevaplama süreleri gibi
veriler takip edilebilmektedir.

● İyileştirme Yönetimi Raporları: Birimlerle ilgili düzeltici ve iyileştirici faaliyet verilerini detaylı bir şekilde
göstermektedir. DİF türüne, durumuna, tespit kaynağına göre çeşitli raporlar alınabilmektedir.

● Düzeltme Raporu: Birimlerle ilgili Düzeltme verilerini detaylı olarak görüntülenebilmektedir.



4. Süreç Koordinatörü

Süreç Koordinatörü, süreçler için yetkilendirilmiş kullanıcıdır. Süreç kartları ile ilişkilendirilmiş tüm menülerin
takibini ve kontrolünü yapmakla yetkilidir.

Anasayfa
Kalite Yönetim Sistemine unikys.uludag.edu.tr adresi üzerinden erişilmektedir. Ana Sayfada sağ üstte bulunan 
“Giriş” butonu aracılığıyla e-posta ve parola ile sisteme giriş yapılmaktadır.
Hesabı olmayan kullanıcı “Hesap Oluştur” bağlantısından kurumsal e-posta adresi (omu.edu.tr uzantılı) ile 
sisteme kayıtlanabilir. Parolasını unutan kullanıcılar buradaki bağlantıyı kullanarak parolasını sıfırlayabilir. 
Süreç Koordinatörü rolü sistemde Admin tarafından yetkilendirilmektedir.
Sağ üst panelde bulunan yıla göre sistem üzerinde seçim yapılabilir.
Anasayfa üzerinde uygulama ile ilgili sayılar, duyurular ve en çok indirilen dokümanlar görüntülenir.
Sistem üzerinden kullanıcı e-postasının üzerine tıklayınca açılan kısımdan çıkış yapılır.

Süreç Yönetimi
Süreç Koordinatörü Süreç Yönetimi menüsünden üniversitenin Süreç Kartlarına ve Görev Tanımlarına erişebilir.
Seçili yıla göre, süreç kartlarının ve görev tanımlarının standart kod içeren pdf dökümünü alabilir.
Süreç kartlarındaki Süreçlere bağlı Faaliyetler ve faaliyetlere bağlı İzleme Kriterleri bu menüden
görüntülenmektedir. İzleme kriterleri veri kütüphanesi yapısında tek bir havuzdan elde edilmektedir.

Süreçlerim alt menüsünden görevli olduğu süreçlere ait detayları görüntüleyebilir.

Eylem Planları
Süreç Koordinatörü, Eylem Planları menüsü altında yıllara göre Yıllık Eylem Planlarını görüntüleyebilir. Yıllık
Eylem Planları için pdf dökümü alabilir.

Stratejik Yönetim
Süreç Koordinatörü Stratejik Yönetim menüsünden Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergelerine
erişebilmektedir.

Performans Göstergeleri, veri kütüphanesi yapısında tek bir havuzdan elde edilmektedir. Göstergelerin hedefe,
hedeflerin amaca etkileri (% üzerinden) belirlenerek  başarı oranı hesaplanmaktadır.

Geri Bildirimler
Geri Bildirimler menüsü altında birimine ulaşan Geri Bildirimleri görebilir; Geri Bildirim Oluşturabilir veya takip
kodu ile Geri Bildirim Durumunu Sorgulayabilir.

Süreç Koordinatörü, Geri Bildirimlerim alt menüsünden yetkili olduğu süreçlerle ilgili gelen geri bildirimleri takip
edebilmektedir.

İyileştirme Yönetimi
Süreç Koordinatörü, İyileştirme Yönetimi menüsü altında Düzeltmelerim ve Düzeltici İyileştirici Faaliyetlerim alt
menülerini görüntüler. Bu menülerde süreçlerinde açılan sözkonusu işlemler yer almaktadır.

Düzeltmelerim kısmında bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilen işlemler bulunur.
Düzeltici İyileştirici Faaliyetlerim, Süreç Koordinatörünün yetkili olduğu süreçlerle ilgili olarak; süreç faaliyetleri,
eylem planı uygulama adımları, geri bildirimler veya riskler üzerinden açılan tüm DİF kayıtlarının listelendiği
alandır.

Açılan DİF kayıtları sırasıyla birim süreç yöneticisi, süreç kartı süreç yöneticisi ve süreç koordinatörü
tarafından onaylanmalıdır. Onaylanıp başlayan DİF işlemlerini, kanıt göstererek tamamlamak Kalite Sorumlusu
veya Süreç Yöneticisinin sorumluluğundadır.

DİF kayıtları tamamlandıktan sonra birim süreç yöneticisi, süreç kartı süreç yöneticisi veya süreç
koordinatörü tarafından etkinliği değerlendirilebilmektedir.
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Risk Yönetimi
Süreç Koordinatörü, Risk Yönetimi menüsü altında Risklerim ve Kaldırılan Risklerim alt menülerini görüntüler.

Anketler
Süreç Koordinatörü, Anketler menüsünden mevcut anketleri görüntüleyebilir veya anketlerde arama yapabilir.

Dokümanlar
Süreç Koordinatörü Dokümanlar menüsünden mevcut dokümanları görüntüleyebilir, indirebilir veya
dokümanlarda arama yapabilir.

Raporlar
Süreç Koordinatörü Raporlar menüsünden; süreçlere ait tüm raporlamaları takip edebilmektedir.

● Süreç Raporu: Sisteme tanımlı tüm süreçlere ve ilgili tüm birimlere göre ayrı ayrı veya toplu rapor
alabilmek mümkündür. Süreçlerle ilişkili İzleme Kriteri, Geri Bildirim, Uyarlama ve Düzeltme verilerini
detaylı bir şekilde gösterir.

● Toplam İzleme Kriteri Değerleri: Bütün Süreç Faaliyeti İzleme Kriterlerinin toplam Gerçekleşme Değeri
(Pay / Payda), Ortalama Hedef ve Başarı Oranı değerlerini listeler. Excel olarak döküm alınabilmektedir.

● Eylem Planı Raporları: Yıllık Eylem Planı değerlendirmesi yapılmaktadır. Eylemlerin ayrı ayrı ilerleme
durumlarını görüntülenebilir. Pdf olarak döküm alınabilmektedir.

● Geri Bildirim Raporu: İlişkili birimlerle ilgili Geri Bildirim verilerini detaylı bir şekilde gösterir. Birim(ler)
ve yıl seçimi yapılarak, Geri Bildirim Verileri için; geri bildirim türüne, paydaş türüne, memnuniyet
oranlarına, sürece, konuya veya birimlere göre çeşitli raporlar alınabilmektedir.

● Geri Bildirim Performans Raporu: Cevaplanan ya da cevaplanmayan geri bildirimler için detaylı
bilgiler göstermektedir. Birimlere gelen geri bildirimleri ve birimlerin ortalama cevaplama süreleri gibi
veriler takip edilebilmektedir.

● İyileştirme Yönetimi Raporları: Birimlerle ilgili düzeltici ve iyileştirici faaliyet verilerini detaylı bir şekilde
göstermektedir. DİF türüne, durumuna, tespit kaynağına göre çeşitli raporlar alınabilmektedir.

● Düzeltme Raporu: Birimlerle ilgili Düzeltme verilerini detaylı olarak görüntülenebilmektedir.



5. Sorumlu Komisyon Üyesi
Sorumlu Komisyon Üyesi, Kurum İç Değerlendirme Raporunu oluşturmakla yetkilendirilmiş kullanıcıdır.
Birimlerden gelen iç değerlendirme raporlarını ve kanıtları incelemekle görevlidir.

Anasayfa
Kalite Yönetim Sistemine unikys.uludag.edu.tr adresi üzerinden erişilmektedir. Ana Sayfada sağ üstte bulunan 
“Giriş” butonu aracılığıyla e-posta ve parola ile sisteme giriş yapılmaktadır.
Hesabı olmayan kullanıcı “Hesap Oluştur” bağlantısından kurumsal e-posta adresi (omu.edu.tr uzantılı) ile 
sisteme kayıtlanabilir. Parolasını unutan kullanıcılar buradaki bağlantıyı kullanarak parolasını sıfırlayabilir. 
Sorumlu Komisyon Üyesi rolü sistemde Admin tarafından yetkilendirilmektedir.
Sağ üst panelde bulunan yıla göre sistem üzerinde seçim yapılabilir.
Anasayfa üzerinde uygulama ile ilgili sayılar, duyurular ve en çok indirilen dokümanlar görüntülenir.
Sistem üzerinden kullanıcı e-postasının üzerine tıklayınca açılan kısımdan çıkış yapılır.

İç Değerlendirme
Sorumlu Komisyon Üyesi, İç Değerlendirme menüsünden Kurum İç Değerlendirme ve Gözlem alt menülerine
erişebilmektedir.

Sorumlu Komisyon Üyesi, Kurum İç Değerlendirme raporunu oluşturmak ile görevlendirilmiştir. Başlıklar altında
açılan 1. Düzey Ölçütlere birimlerden gelen değerlendirmeleri incelemek, kendi değerlendirme metnini yazmak ve
2. Düzey Ölçütlere kanıt dosya eklemek ile sorumludur. Oluşturduğu kurum iç değerlendirme raporu sistem
üzerinden alınabilmektedir. Gözlem menüsünde Birim İç Değerlendirme ve Kurum İç Değerlendirme raporları için
arama/filtreleme işlemlerini gerçekleştirebilir.

Süreç Yönetimi
Sorumlu Komisyon Üyesi Süreç Yönetimi menüsünden üniversitenin Süreç Kartlarına ve Görev Tanımlarına
erişebilir. Seçili yıla göre, süreç kartlarının ve görev tanımlarının standart kod içeren pdf dökümünü alabilir.

Süreç kartlarındaki Süreçlere bağlı Faaliyetler ve faaliyetlere bağlı İzleme Kriterleri bu menüden
görüntülenmektedir. İzleme kriterleri veri kütüphanesi yapısında tek bir havuzdan elde edilmektedir.

Eylem Planları
Sorumlu Komisyon Üyesi Eylem Planları menüsü altında yıllara göre Yıllık Eylem Planlarını görüntüleyebilir.
Yıllık Eylem Planları için pdf dökümü alabilir.

Stratejik Yönetim
Sorumlu Komisyon Üyesi Stratejik Yönetim menüsünden Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans
Göstergelerine erişebilmektedir.
Performans Göstergeleri, veri kütüphanesi yapısında tek bir havuzdan elde edilmektedir. Göstergelerin hedefe,
hedeflerin amaca etkileri (% üzerinden) belirlenerek  başarı oranı hesaplanmaktadır.

Geri Bildirimler
Geri Bildirimler menüsü altında Geri Bildirim Oluşturabilir veya takip kodu ile Geri Bildirim Durumunu
Sorgulayabilir.

Anketler
Sorumlu Komisyon Üyesi Anketler menüsünden mevcut anketleri görüntüleyebilir veya anketlerde arama
yapabilir.

Dokümanlar
Sorumlu Komisyon Üyesi Dokümanlar menüsünden mevcut dokümanları görüntüleyebilir, indirebilir veya
dokümanlarda arama yapabilir.
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6. Gösterge Etiketi Sorumlusu

Gösterge Etiketi Sorumlusu, göstergelere ait üst hedefleri ÜNİKYS yazılımı aracılığıyla sisteme kaydetmekte 
sorumlu kullanıcıdır.

Anasayfa
Kalite Yönetim Sistemine unikys.uludag.edu.tr adresi üzerinden erişilmektedir. Ana Sayfada sağ üstte bulunan 
“Giriş” butonu aracılığıyla e-posta ve parola ile sisteme giriş yapılmaktadır.
Hesabı olmayan kullanıcı “Hesap Oluştur” bağlantısından kurumsal e-posta adresi (omu.edu.tr uzantılı) ile 
sisteme kayıtlanabilir. Parolasını unutan kullanıcılar buradaki bağlantıyı kullanarak parolasını sıfırlayabilir. 
Gösterge Etiketi Sorumlusu rolü sistemde Admin tarafından yetkilendirilmektedir.
Anasayfa üzerinde uygulama ile ilgili sayılar, duyurular ve en çok indirilen dokümanlar görüntülenir.
Sistem üzerinden kullanıcı e-postasının üzerine tıklayınca açılan kısımdan çıkış yapılır.

Veri ve Hedef Girişi
Gösterge Etiketi* Sorumlusu, Kalite Koordinatörlüğü tarafından belirlenip sistemde aktifleştirilen tarihler arasında
kendisine açılan ekranlardan Üst Hedef Girişi yapabilir.
Üst hedef girişi esnasında önceki döneme ait değerleri görüntüleyebilir.

*Kurumsal veriler, veri kütüphanesinde tek bir havuzda tanımlanmaktadır. Bir kurumsal veri birden fazla gösterge
etiketiyle takip edilebilmektedir. Gösterge etiketleri, kurumsal veri ve kurumsal göstergeler üzerinde
birleştirilmiştir. Bu sayede veri girişlerinin en aza indirilmesi ve raporların tüm etiketler için aynı değerleri içermesi
sağlanmıştır.

Süreç Yönetimi
Gösterge Etiketi Sorumlusu Süreç Yönetimi menüsünden üniversitenin Süreç Kartlarına ve Görev Tanımlarına
erişebilir. Seçili yıla göre, süreç kartlarının ve görev tanımlarının standart kod içeren pdf dökümünü alabilir.
Süreç kartlarındaki Süreçlere bağlı Faaliyetler ve faaliyetlere bağlı İzleme Kriterleri bu menüden
görüntülenmektedir. İzleme kriterleri veri kütüphanesi yapısında tek bir havuzdan elde edilmektedir.

Eylem Planları
Gösterge Etiketi Sorumlusu Eylem Planları menüsü altında yıllara göre Yıllık Eylem Planlarını görüntüleyebilir.
Yıllık Eylem Planları için pdf dökümü alabilir.

Stratejik Yönetim
Gösterge Etiketi Sorumlusu Stratejik Yönetim menüsünden Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans
Göstergelerine erişebilmektedir.
Performans Göstergeleri, veri kütüphanesi yapısında tek bir havuzdan elde edilmektedir. Göstergelerin hedefe,
hedeflerin amaca etkileri (% üzerinden) belirlenerek  başarı oranı hesaplanmaktadır.

Geri Bildirimler
Geri Bildirimler menüsü altında Geri Bildirim Oluşturabilir veya takip kodu ile Geri Bildirim Durumunu
Sorgulayabilir.

Anketler
Gösterge Etiketi Sorumlusu Anketler menüsünden mevcut anketleri görüntüleyebilir veya anketlerde arama
yapabilir.

Dokümanlar
Gösterge Etiketi Sorumlusu Dokümanlar menüsünden mevcut dokümanları görüntüleyebilir, indirebilir veya
dokümanlarda arama yapabilir.
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7. Paydaş İletişim Sorumlusu

Paydaş İletişim Sorumlusu, biriminde paydaşlarca kendisine iletilen geri bildirimleri ÜNİKYS yazılımı aracılığıyla 
sisteme kaydetmekte sorumlu kullanıcıdır.

Anasayfa
Kalite Yönetim Sistemine unikys.uludag.edu.tr adresi üzerinden erişilmektedir. Anasayfada sağ üstte bulunan 
“Giriş” butonu aracılığıyla e-posta ve parola ile sisteme giriş yapılmaktadır.
Hesabı olmayan kullanıcı “Hesap Oluştur” bağlantısından kurumsal e-posta adresi (omu.edu.tr uzantılı) ile 
sisteme kayıtlanabilir. Parolasını unutan kullanıcılar buradaki bağlantıyı kullanarak parolasını sıfırlayabilir. 
Paydaş İletişim Sorumlusu rolü sistemde Admin tarafından ilgili birimde yetkilendirilmektedir.
Sağ üst panelde bulunan yıla göre sistem üzerinde seçim yapılabilir.
Anasayfa üzerinde uygulama ile ilgili sayılar, duyurular ve en çok indirilen dokümanlar görüntülenir.
Sistem üzerinden kullanıcı e-postasının üzerine tıklayınca açılan kısımdan çıkış yapılır.

Süreç Yönetimi
Paydaş İletişim Sorumlusu Süreç Yönetimi menüsünden üniversitenin Süreç Kartlarına ve Görev Tanımlarına
erişebilir. Seçili yıla göre, süreç kartlarının ve görev tanımlarının standart kod içeren pdf dökümünü alabilir.
Süreç kartlarındaki Süreçlere bağlı Faaliyetler ve faaliyetlere bağlı İzleme Kriterleri bu menüden
görüntülenmektedir. İzleme kriterleri veri kütüphanesi yapısında tek bir havuzdan elde edilmektedir.

Eylem Planları
Paydaş İletişim Sorumlusu Eylem Planları menüsü altında yıllara göre Eylem Planlarını, Eylem Alanlarını ve
Yıllık Eylem Planlarını görüntüleyebilir. Yıllık Eylem Planları için pdf dökümü alabilir.

Stratejik Yönetim
Paydaş İletişim Sorumlusu Stratejik Yönetim menüsünden Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans
Göstergelerine erişebilmektedir.
Performans Göstergeleri, veri kütüphanesi yapısında tek bir havuzdan elde edilmektedir. Göstergelerin hedefe,
hedeflerin amaca etkileri (% üzerinden) belirlenerek  başarı oranı hesaplanmaktadır.

Geri Bildirimler
Geri Bildirimler menüsü altında kendi oluşturduğu Geri Bildirimleri görebilir; Geri Bildirim Oluşturabilir veya
takip kodu ile Geri Bildirim Durumunu Sorgulayabilir.

Anketler
Paydaş İletişim Sorumlusu Anketler menüsünden mevcut anketleri görüntüleyebilir veya anketlerde arama
yapabilir.

Dokümanlar
Paydaş İletişim Sorumlusu Dokümanlar menüsünden mevcut dokümanları görüntüleyebilir, indirebilir veya
dokümanlarda arama yapabilir.
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8. Admin
Admin, sistem genelinde tanımlanmış en yetkili kullanıcıdır.

Anasayfa
Kalite Yönetim Sistemine unikys.uludag.edu.tr adresi üzerinden erişilmektedir. Anasayfada sağ üstte bulunan 
“Giriş” butonu aracılığıyla e-posta ve parola ile sisteme giriş yapılmaktadır.
Hesabı olmayan kullanıcı “Hesap Oluştur” bağlantısından kurumsal e-posta adresi (omu.edu.tr uzantılı) ile 
sisteme kayıtlanabilir. Parolasını unutan kullanıcılar buradaki bağlantıyı kullanarak parolasını sıfırlayabilir.
Sağ üst panelde bulunan yıla göre sistem üzerinde seçim yapılabilir.
Anasayfa üzerinde uygulama ile ilgili sayılar, duyurular ve en çok indirilen dokümanlar görüntülenir.
Sistem üzerinden kullanıcı e-postasının üzerine tıklayınca açılan kısımdan çıkış yapılır.

Süreç Yönetimi
Admin, Süreç Yönetimi menüsünden üniversitenin Süreç Kartlarını ve Görev Tanımlarını oluşturabilir,
düzenleyebilir veya silebilir. Seçili yıla göre, süreç kartlarının ve görev tanımlarının standart kod içeren pdf
dökümünü alabilir.
Süreç kartlarındaki Süreçlere bağlı Faaliyetler ve faaliyetlere bağlı İzleme Kriterleri bu menüden
görüntülenmektedir. İzleme kriterleri veri kütüphanesi yapısında tek bir havuzdan elde edilmektedir.

Eylem Planları
Admin, Eylem Planları menüsü altında yıllara göre Eylem Planlarını ve Eylem Alanlarını oluşturabilir,
düzenleyebilir veya silebilir. Yıllık Eylem Planlarını görüntüleyerek pdf dökümü alabilir.

İyileştirme Yönetimi
Admin, İyileştirme Yönetimi menüsü altında sistem genelindeki Uygunsuzluklar ve Tespit Kaynaklarını
oluşturabilir, düzenleyebilir veya silebilir. Düzeltmeler ve Düzeltici İyileştirici Faaliyetler alt menülerini
üzerinden tüm iyileştirme işlemlerini takip edebilir. Her bir işlem için düzenleme ve silme hakkına sahiptir.

* Uygunsuzluklar ve Tespit Kaynakları admin tarafından sisteme tanımlanmış kısımlardır. Düzeltmeler ve
Düzeltici İyileştirici Faaliyetler birimler tarafından süreçler ile ilişkili olarak açılan faaliyet kayıtlarıdır.

Stratejik Yönetim
Admin, Stratejik Yönetim menüsünden Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergelerini oluşturabilir,
düzenleyebilir veya silebilir.

Performans Göstergeleri, veri kütüphanesi yapısında tek bir havuzdan elde edilmektedir. Göstergelerin hedefe,
hedeflerin amaca etkileri (% üzerinden) belirlenerek  başarı oranı hesaplanmaktadır.

Geri Bildirimler
Admin, Geri Bildirimler menüsü altında Geri Bildirim Konularını aktif yıla bağlı ve süreçlerle ilişkili olarak
oluşturabilir düzenleyebilir veya silebilir. Tüm paydaşlardan gelen Geri Bildirimleri görebilir, düzenleyebilir veya
silebilir; Geri Bildirim Oluşturabilir veya takip kodu ile Geri Bildirim Durumunu Sorgulayabilir.

Risk ve Fırsat Yönetimi
Admin, Risk ve Fırsat Yönetimi menüsü altında sisteme tanımlı tüm Riskleri ve Fırsatları görebilir, düzenleyebilir
veya silebilir.
Risk ve Fırsatlar üniversitenin Süreç Yönetimi ile ilişkili olarak birimlerden alınmaktadır. Admin, birimlerden gelen
Risk Bildirim Formlarını ve Risk Aktivitelerini ilgili alt menüden görüntüleyebilir.

Anketler
Admin, Anketler menüsünden yeni anket oluşturabilir, mevcut anketleri görüntüleyebilir düzenleyebilir, silebilir;
veya anketlerde arama yapabilir.

Dokümanlar
Admin, Dokümanlar menüsünden yeni doküman oluşturabilir, mevcut dokümanları görüntüleyebilir düzenleyebilir,
silebilir; veya dokümanlarda arama yapabilir.
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Duyurular
Admin, Duyurular menüsünden yeni duyuru oluşturabilir, mevcut duyuruları görüntüleyebilir düzenleyebilir,
silebilir; veya duyurularda arama yapabilir.

Raporlar
Admin, Raporlar menüsünden; sistemdeki modüllere ait tüm raporlamaları takip edebilmektedir.

● Süreç Raporu: Sisteme tanımlı tüm süreçlere ve ilgili tüm birimlere göre ayrı ayrı veya toplu rapor
alabilmek mümkündür. Süreçlerle ilişkili İzleme Kriteri, Geri Bildirim, Uyarlama ve Düzeltme verilerini
detaylı bir şekilde gösterir.

● Toplam İzleme Kriteri Değerleri: Bütün Süreç Faaliyeti İzleme Kriterlerinin toplam Gerçekleşme Değeri
(Pay / Payda), Ortalama Hedef ve Başarı Oranı değerlerini listeler. Excel olarak döküm alınabilmektedir.

● Eylem Planı Raporları: Yıllık Eylem Planı değerlendirmesi yapılmaktadır. Eylemlerin ayrı ayrı ilerleme
durumlarını görüntülenebilir. Pdf olarak döküm alınabilmektedir.

● Geri Bildirim Raporu: İlişkili birimlerle ilgili Geri Bildirim verilerini detaylı bir şekilde gösterir. Birim(ler)
ve yıl seçimi yapılarak, Geri Bildirim Verileri için; geri bildirim türüne, paydaş türüne, memnuniyet
oranlarına, sürece, konuya veya birimlere göre çeşitli raporlar alınabilmektedir.

● Geri Bildirim Performans Raporu: Cevaplanan ya da cevaplanmayan geri bildirimler için detaylı
bilgiler göstermektedir. Birimlere gelen geri bildirimleri ve birimlerin ortalama cevaplama süreleri gibi
veriler takip edilebilmektedir.

● İyileştirme Yönetimi Raporları: Birimlerle ilgili düzeltici ve iyileştirici faaliyet verilerini detaylı bir şekilde
göstermektedir. DİF türüne, durumuna, tespit kaynağına göre çeşitli raporlar alınabilmektedir.

● Düzeltme Raporu: Birimlerle ilgili Düzeltme verilerini detaylı olarak görüntülenebilmektedir.

Ayarlar

Admin kullanıcısının sistemdeki diğer kullanıcılardan farklı olarak erişim yetkisi olan menüdür.

● Yıllar alt menüsünden sistem genelinde kullanılacak aktif yıl belirlenir.

● Dönemler, kullanıcıların istenilen dönemde sisteme bazı veri girişlerini yapabilmesini sağlayan
menüdür. Esnek dönem yapısıyla istenilen tarih aralığında girişler aktifleştirilebilir.

● Kullanıcılar, sisteme kayıtlı tüm kullanıcıların detaylı bilgilerini içeren alt menüdür. Kullanıcılara dair
excel dökümü alınabilmektedir.

● Birimler, YÖKSİS ile entegre olarak üniversitenin birim ağacının listelendiği menüdür. Ağaca dahil
olmayan birimler (ör. İdari Birimler) manuel olarak eklenebilmektedir. Birimler admin tarafından
gruplanabilir.

● Birim Sorumluları, sistemde tanımlı kullanıcıların birimlere göre yetkilendirmelerinin yapıldığı menüdür.
Birim ve kullanıcılar seçilerek, kalite Sorumlusu, birim süreç yöneticisi ve paydaş iletişim sorumlusu
rolleri atanabilir.

● Aktiviteler, sistem üzerinde tüm kullanıcıların yaptığı işlemlerin kayıtlarının listelendiği menüdür.
Kullanıcıların hareketlerine göre detaylı arama yapılabilmektedir.




