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SÜREÇLER 

1. Yönetim süreci 

2. Eğitim-Öğretim faaliyetleri süreci 

3. Araştırma faaliyetleri süreci 

4. Toplumsal katkı faaliyetleri süreci 

 

 

 

Etkileyen Etkilenen  Etkileri 

Yönetim 

süreci 

Eğitim-

Öğretim 

faaliyeti 

süreci 

  Geciken yazışmalar ve kararlar eğitim-öğretimde aksamalara neden 

olur 

 Mevzuata uygun olmayan kararlar örnek teşkil edeceğinden ilerleyen 

dönemlerde ders programları ve yönetmeliklerin uygulanmasında 

sorunlara yol açar 

 Öğrenciler tarafından veya öğretim elemanları tarafından belirtilen 

yönetim tarafından değerlendirilmesi istenen öneri ve şikayetlerin 

zamanında çözümlenmemesi veya açıklaması yapılması paydaşların 

kurum aidiyetinin azalmasına ve öğrenci ve öğretim elemanı 

memnuniyetinin azalmasına neden olur  

Araştırma 

faaliyeti 

süreci 

  Geciken yazışmalar ve kararlar araştırma faaliyetlerinde aksamalara 

ve öğretim elemanı memnuniyetinde azalmaya neden olur 

 Araştırma faaliyet alanlarına ilişkin laboratuvar veya hayvan bakım 

beslemesi yapılan alanlardaki aksaklıklar araştırma kalitelerinin 

düşmesine araştırmacıların memnuniyetlerinin azalmasına neden olur.  

Toplumsal 

katkı 

faaliyei 

süreci  

  Geciken yazışmalar ve kararlar paydaş kurum veya kuruluşlar veya 

kişilerin memnuniyetlerinin azalmasına neden olur. 

 Klinik malzemelerinin teminindeki gecikme veya yardımcı personel 

yetersizliği ve kontrol edilmemesi klinik öğretim elemanları ve hasta 

sahiplerinin memnuniyetlerinin azalmasına neden olur. 

Eğitim-

Öğretim 

faaliyetleri 

süreci 

Yönetim 

süreci 

 

  Öğrenci işleri biriminde geciken yazışmalar ve kararlar üst yönetime 

ve Fakülteye karşı öğrencilerin ve öğretim üyelerinin 

memnuniyetsizliğine neden olur.  

Araştırma 

faaliyeti 

süreci 

  Eğitim-öğretim faaliyetlerinin de yapıldığı kümes gibi araştırma 

alanlarındaki problemler öğrencilerin ve öğretim üyelerinin 

memnuniyetsizliğine neden olur. 

Toplumsal 

katkı 

faaliyeti 

süreci 

  Klinik işleyişine ilişkin aksaklıklar öğrencilerin ve öğretim üyelerinin 

ve hasta sahiplerinin memnuniyetsizliğine neden olur. 



Araştırma 

faaliyetleri 

süreci 

Yönetim 

süreci 

  Araştırma faaliyetlerinin azalması Fakültenin yıllık başarı düzeyini 

düşüreceğinden yönetimin memnuniyetsizliğine neden olur.  

Eğitim-

Öğretim 

faaliyeti 

süreci 

  Eğitim-öğretim faaliyetlerinin de yapıldığı kümes gibi araştırma 

alanlarındaki problemler öğrencilerin ve öğretim üyelerinin 

memnuniyetsizliğine neden olur. 

Toplumsal 

katkı 

faaliyeti 

süreci 

  Araştırma faaliyetlerinin azalması Fakülte araştırma birimlerin 

bulunduğumuz yöre ve ülke hayvancılığından uzak kalmalarına neden 

olur. 

Toplumsal 

katkı 

faaliyetleri 

süreci 

Yönetim 

süreci 

  Toplumsal katkı faaliyetleri tam olarak karşılanamazsa Yönetimin 

bulunduğumuz yörede kurum ve kuruluşlar veya paydaş kişiler 

nezdinde saygınlığı azalır.   

Araştırma 

faaliyeti 

süreci 

  Toplumsal katkı faaliyetlerinin azalması çeşitli alanlarda öğretim 

elemanlarının araştırma olanaklarının (hayvan materyali, mezbaha, 

çiftlik alanları) azalmasına ve öğretim üyelerinin 

memnuniyetsizliğine neden olur. 

Eğitim-

Öğretim 

faaliyeti 

süreci 

  Toplumsal katkı faaliyetlerinin azalması çeşitli alanlarda öğrencilere 

ilişkin uygulama dersi (klinik uygulaması, gezici klinik, teknik geziler 

vb.) olanaklarının azalmasına eğitim-öğretimde de aksamaya neden 

olur. 

 

 Çok fazla etkiler;  süreçte düzeltilmesi çok zor aksaklıklara neden olabilir.  

 Az etkiler; memnuniyetsizliği arttırır, izlenmesi ve önlenmesi gerekir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN 

Kalite Komisyonu Dekan 

 

 

 

 


