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Denetim Tarihi 	: 	05.04.2018 

Süreç Tanımı 	: 	Fen Edebiyat Fakültesi 

Referans Standart 	: 	TS EN ISO 9001:2015 

TS EN ISO 9001:2015 Standartmın 9.2 Iç Tetki Maddesinin bir gereği olarak; 

Birimin, kalite yönetim sisteminin şartlarına ve bu standardın şartlanna uygunluğun sağlanması  ve etkili olarak 

uygulandığı  ve sıkekliliğinin sağlandığına yönelik bir denetim yapılmıştı r. 

Denetim: - Dokiimantasyon Kontrolü, - Kalite Politikası, - MisyonlVizyon, - Stratejik Plan/Amaç/Hedef/Gerçekleşmeler, - Süreç 

Şemalan/ Gerçekleşmeler, - Risk Değerlendirme Tabloları , - Kalite Faaliyet Planı  1Gerçekleşmeler,-Performans 

Plam/Gerçekleşmeler, - Kalite ve Risk Komisyonlan, -Müşteri Beklentileri ve lyileştimeler, - Paydaşlara Yönelik Faaliyetler, - 

Görev Tanımları- Iş  planları , - Uygun olmayan ürün/hizmetler, - Dazeltici Faaliyetler, - Diğer Kalite Yönetim Sistem Şartları n ı  

kapsamıştır. Denetim rapor ekinde yer alan Iç Denetim Sonu Listesine göre yapılmıştı r. 

Denetime Baş  Denetçi Ekrem ÖZTÜRK, Denetçi Dr. Oğr, Üyesi Selma BOYACI, Fakülte Dekanı  Prof.Dr. Nadir ILHAN, Dekan 

Yardımcı ları, Fakülte Sekreteri, Kalite Komisyon Üyeleri, Bölüm Başkanlan, Akademik ve Idari Personel ile öğrenciler 

katı lmışlardır. 

Denetim Bulgulan: Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı, yayılımın sağlanmasına yönelik çalışmalann yapıldığı , 

doktimantasyonun standarta göre yapıldığı, birim hedeflerinin stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda belirlendiği, birimde 

süreç ve risk yönetim modelin uygulandığı, faaliyetlerin plana göre yapı ldığı  görülmüştür. Denetim bulgulan ile ilgili diğer 

değerlendirmeler, Iç Değerlendirme Soru Listesinde yer alan değerlendirme ile ilgili Olumlu / Olumsuz Bulgular bölümünde 

belirtilmiştir. 

Uygunsuzluklar: 

lyileştirilecek Alanlar: Kalite Yönetim Sisteminin yayılımının ve benimsenmesinin tam olarak sağlanmadığı , gözden geçirme 

ve iyileştirme çalışmalarının yeterli olarak yapılmadığı , geri bildirimlere yönelik iyileştirrneledn eksik yapı ldığı  ve kalite 

komisyonunun bir takvime göre toplanmadığı  görülmüştür. Diğer iyileştirilecek alanlar, Iç Değerlendirme Soru Listesinde yer 

alan değerlendirme ile ilgili Olumlu / Olumsuz Bulgular bölümünde belirtilmiştir. 

Denetim sonucunda; 

Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir. 

Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. 

Denetçiler 	 imza 	 Birim Yöneticisi 	 Imza 

Ekrem ÖZTÜRK 	 Crrr 	Prof.Dr. Nadir ILHAN 

Dr. pğr.Gyeal Selma BOYACI 	
-Ore 

(Form No: FR-174 ; Revtıyon Tarihi:10/032017; Revoyon No:1) 
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KALITE YÖNETIM KORDİNATÖRLÖÖÜ 
İÇ TETIOK SORU LISTESI 

Süreç Taıumt : Fen Edebiyat Fakültesi 

Süreç Sahibi ; Prof Dr. Nadir ILHAN 

Referans Standart : ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standarn 

ISO 9001:2015 Standanunn 9.2 maddesine göre Iç Tetkik yapı lan Kurumun. Standartın 61çütlerinin sağlanına düzeyini tespit edebilmek üzere, le Tetlukeiler tarafından aşağıdaki soru 

listesi kullanı larak bir değerlendirme yapı lır. 
Iç Tetkik yapılırken; hiçbir yetersizlik yoksa, ilgili ölçü< tanı  olarak sağlamyorsa ve iyi uygulama örnekleri veriliyorsa, "Uygunluk - EVET (E)", ilgili ölçü t eksik olarak 

sağlamyorsa, uygulama örnekleri eksik veriliyorsa ve yetersiriik görülüyorsa, "Uygunluk - KISMEN (K)", ilgili aletle sağlanmıyorsa,"Uygurduk - HAYIR (H)" kullanı lır. 

Mad. 
No 

. 	._.... 

Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili Sorular 

UYGLINLUX 
Degerlendimıe ile ilgili; 
Olumlu / Olumsuz Bulgular 

DIE I- 
ta a 
F.t 

5 
•• x 

2 

5 
>. 	•'• 

4 KURULUŞUN BAĞLAMI 

a Birimin bağlamm farkında olması  ve bağlara' tenimsenıesi E 

5 LIDERLIK 

5.1 Liderlik ve Taahhüt 

5.1.1 Genel 

a LC Kalite yönetim sisteminin etkinfgi için hesap verileNlidiğe yönelik hangi faaliyetlerin 

yapıld ığı  (Birim Web sayfası  'Iç Kontrol ve Kalite Yönelimi menüsü) 
; Süreç Performans Parametrelerinin tam olmaması  

lı  
Biriminizin amaç ve hedefleri belidenirken Oniversitemin Kalite politikası  ve kalile 

amaçları n ı n göz önünde bulundurulması  (Misyon, Vizyon ve Kalite Pohlikası) E 

c 
Süreç yaklaşım'ı  ve risk tabanlı  düşünmenin teşvik edilip edilmediği (Süreç 

Perfomıans Pararnetrelefi ve Risk Sayıya Tespit Belirleme Formu) G..)ç Süreç Performans Paramerrelerinin tam olmaması  

d 
Kalite Yünün sistemi için gerekli olan kaynakların varlığın ın sağlanması  (Birime 

özgü girdilerin kayıt altında lutulup tutulmadgg MADDE 7de olabilir. 
Toplantı  karar tutanaktan= olmaması  

e Birimde Kalite Yönetim sisteminin yapımının sağlanması  C1I Alt birimlere yayı lımın sağlanamaması  

f 
Kalite Yönetim sisteminin amaşlanan çıktılanna ulaşmasmın güvence altına 

alınması nı n sağlanması  (Stratejik Amaç ve Hedefler, Süreç Performans 
Paramelmleri v.b. Lider tarafından izleniyor mu?) 

K 

9 
Kalite Yönetim sisteminin etkinliği için çalışanların kablı mlanno sağlanması , 
yönlendirilmesi, desteklenmesi (Eğitimler, toplantılar, yönetimin gözden geçirmesi) 

..--,,, 

LX) Yeterli uygulama görülmemiştir. 
 

h 
Sürekli iyileştirmenin teşvik ofilmesinin nasıl sağlandığı  (Liderin sürekli iyileştirmeyi 

sahiplenmesi) 
CI":5 Sürekli iyileştirmeye yönelik kısı tlı  ömeklerin olması. 

5.12 Müşteri Odağı  

a 
Müşteri hıtiyaçlannı n ve yasal şartların hefırlenmiş, anlaşılmış, düzenli olarak 

karşılanmış  olmasının sağlanması  

I 	', 
‘25) Iyileştirme sonuçlannın kayı t altına alı nmaması. 

b 
Hizmetlerin uygunluğunu eficileyebilecek risk ve fırsatlar ile memnuniyetinin 
artırı lması  için yöntemlerin behrlenmesi (Liderin desteği) 

K 

c 
Müşteri talep, şikayet ve önerilerini farklı  araçlar ile toplanarak gerekli düzeltici 
faaliyetlerin sürdartilebilidiğinin sağlanması  ('fi  -C) Geri bildirimlere yönelik kısıtlı  bilginin olması . 

52 Politika 

522 Kalite Politikasının Duyurulması  

a 
Kalite Pordcası n ın, çalışanlar ve öğrenciler tarafından bilinmesini ve aniaşıtinasmı  
sağlamak için yürütülen faaliyetler (eğitimler, web sayfası  ve afiş  vb.) 

E 

53 Kurumsal Göre:, Yetki ve Sorumluluklar 

a 
Birim yöneticilerinin KYS standart şartlarına uygun olarak birimde yetld ve 
sorumluluidan telirlemesi 

E 

b 
Birim Kalite Yetkilisi, Temsilcisi ve Kalite Komisyonu üyelerinin görev tammlan 
hakkı nda bilgi sahibi olup olmadığı  

E 

6 PLANLAMA 

6.2 Kalite :tat:elleri ve Bunlara Erfpnek Için Planlama _ 

62.1 
Kuruluş, KYSInin Ihtiyaç Duyduğu Ilgili Süreçler ve Seviyeler Için Amaçlar 
Oluştumulıdır 

a 
KYS amaçlarına ulaşmak için gerekli planlamanın yapılması , clokümante edilmiş  
bilginin saklanması, izlenmesi ve dtryurulması  (Stratejik Plan, Performans 
Programı, Faarlyel Planı, Süreç ve Risk Planlan) 

K Kalite Yönetim Sistemin tanı  olarak eygulanmaması. 
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KALITE YÖNETIM KORDİNATÖRLIDÖü 
İÇ TETKIK SORU LISTESI 

Süreç Tanımı  : Fen Edebiyat Fakültesi 

Süreç Sahibi Prof. Dr. Nadir ILHAN 

Referans Standart : ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standart] 

150 9001:2015 S =dam= 9.2 maddesine göre Iç Tetküc yapılan Kurumun. Standart'', glçaderinin sağlam,' düzeyini tespit edebilmek üzere, Iç Tetkikçiler tarafindan aşağıdaki soru 

listesi kullanılarak bir değerlendirme yapılır. 
Iç Tetkik yapılırken; hiçbir yetersizlik yoksa, ilgili &küt tam olarak sağlanıyor» ve iyi uygulama arnelderi veriliyorsa, "Uygunluk- EVET (E)u, ilgili ölça t eksik olarak 

sağlamyormı, uygulama örnekleri eksik veriliyorsa ve yetersizlik göranayor», "Uy:imbik - KISMEN (Kr. ilgili 6Içfit saglanmıyorsa. "Uygunluk - HAYIR (B)" kullanılır. 

No 
Mad. Değerlendirme 

Kalite Yönetim Sistemi ile Ilgili Sorular 

1.117GUNLUK 
ile ilgili; 

Olumlu / Olumsuz Bulgular 
Dür 1- 

ii 7.7 
nı  

Q' 
R  

5 
arg.  

a 
Birim Yöneticilerinin KYS'ye göre beklenen sonucuneonuşlann elde edileblirliğine 
yönü istenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak, sürekli 
iyileşemeyi sağlamak amacı yla planlama faaliyetlerini yürgtmesi 

K Faaliyetlerin tam yapılmaması. 

6.3 DeğIşIldlklerin Planlanması  

a 
KYS'de değişildht ihtiyacı  tespit edilirse, değişikfiklerin planlı  bir şekilde 
uygulanması; değişikliklerin amaçlarının ve potansiyel sonuçlarının KYS'nin 

bütünlüğü ile uyumlu olması  
K 

7.12 Kişiler 

a Kalite Yönetim Sisteminin etkin bir şelulde uygulanması  için kişilerin belirlenmesi K Ilgili kişilerin belirlenmernesi. 

b Kuruluşun yönetim ve idari yapısının tanımlanmış  olması  E 

7.13 Altyapı  

a 
Sfireçierin ve iş  akelannın işleyni, ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğunu temin 
etmek üzere ihtiyaç duyulan altyapının belirlenmesi, sağlanması  ve sürdürülmesi 

E 

7.1.4 SOrmlerin 1;h:ölmesi için Çevre 

Sureçerin işleyişini, ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğunu temin etmek ein gereken 
sosyal, psikolojik ve fınksel ortamın belirlenmesi, sağlanması  ve sürdürülmesi 

E 

7.1.5 Kaynaklann Izlenmesi ve ölçümil 

a Birinin ihtiyaç duyulan kaynakları  (ayin ve temin etmesi (bütçe ve insan kaynağı) E 

b 

Olçüm leştizatının belirlenmiş  aralddarda veya kullanımdan önce kalibre 
edilmesi/doğrulanması, durumlarını  tayin etmek için tammlanması, kafibrasyon 
durumu ve sonraki CrIşlm sonuçlarını  geçersiz kı lacak hasardan ve bozulmadan 
korunması  

c Dokrımante edilmiş  bilginin muhafaza edilmesi E 

72 YetkInlik 

a Kalite performansını  ve etkinliğini, etkileyen kişilerin yetenle düzeyinin belirlenmesi K Ilgili kişilerin bilgi düzeylerinin yeterli olmaması. 

b 
Çalışanlara verilecek eğittmlede ilgili eğitim ihtiyaç analizleri, eğitim planlarının 
yapılması, eğitimlerin gerçekleştiNmesi ve eğitimlerin değerlendirilmesi 

K Eğitim sürecinin yeterli olmaması. 

73 Faritindalık 

a 
Birim çalışanlarının Kalite Politikasına, Stratejik Amaç ve Hedeflere, KYS'nin 
etkinliğine yaptıklan katk ı ların farendalığının belirlenmesi ve güvence altına 
alınması  - 

K Birim ealışanlannda yeterli farkındalıgın saglanamaması. 

7.4 betlalm 

a Kalite Yönetim Sistemi ile 696 gerekli olan iç ve dış  iletişimin uygulanması  E 

8 OPERASYON 

82 Operasyonel Planlama ve Kontrol 

a Onn ve hizmetler için şartlar ve kriterlerin belirlenmesi 

b 
Ürün ve hönellerin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, bu hizmetler 
sunulmadan önce gerekli planlama ve hazırlık faaliyellerinin uygulanması  E 

c 
Belirlenen planlar, faaliyetler ve kriterlerdeld değişikliklerin gözden geçirilmesi, 
düzenleyici ve iyileşen faflyellerin gerçekleştirilmesi 

K lyileştirmelere yönelik kısıtlı  bilginin olması. 
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KALITE YONETİNI KORDİNATÖRLÜĞÜ 
İÇ TETKIK SORU LİSTESİ  

Süreç Tanımı  : Fen Edebiyat FakWıesi 

Süreç Sahibi : Prof. Dr. Nadir ILHAN 

Referans Standart : ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standart] 

ISO 90012015 Standanmm 9.2 maddesine göre Iç Yetkili yapılan Kurumun. Standartut tıleütlerinin ssglanma düzeyini tespit edebilmek üzere, le Tetkikeiler tarafından aşağıdaki soru 

listesi kullanılarak bir değerlendirme yapılır. 
iç Tetkik yapılırken; hiçbir yetersizlik yoksa, ilgili ölçü! tanı  olarak sağlanıyorsa ve iyi uygulama örnekleri veriliyorsa, "Uygunluk - EVET (E)”, ilgili alefı t eksik olarak 

sağl myorsa, uygulama örnekleri eksik veriliyorsa ve yetersizlik görülüyorsa, "Uygunluk - KISMEN ıxr, ilim ölçü t sağlsomıyoraa, "Uygunluk - HAYIR (Ur' kullanı lır. 

No 
Mad.

S7  
Kalite Yönetim Sistemi ile Ilgili Sorular 

INGUNLUK 
Değerlendirme ile ilgili; 
Olumlu / Olumsuz Bulgular 

DIE ı- 
" f2 

z 
tu 
X 

a.  

yg 
ü- E 

82 ürün ve Hizmetler için Şartlar 

82.1 Müşteri Ile Iletişim 

a 
Müşterilerle iletişim kurma yöntemlerinin belirlenerek; ürün ve hizmetlerle ilgili 

bilgilerin, taleplerin, sözleşmelerin ve siparişlerin ele alınması  

b 
Ürün ve hizrnellere iişkin geri dönüşlerin toplanarak müşteri memnuniyefinin analiz 

edilerek memnuniyebn art ı nimasma yönelik iyileştirme faaliyetlerinh 

gerçeldeştirilmesi 

K 
Anketler ile ilgili geri bildirimler ve analizlerin yeterli 

olmaması. 

82.4 ürün ve Hizmetler Işin şartlann Değişmesi 

a 
Ürün ve hizmet için ;adlar değiştiğinde clokümante edilmiş  bilginin değişürilmiş  ve 

ilgili personelin değişen şartlardan haberdar edilmiş  olduğunun güvence altına 

alınması  
E 

832 Tasanm ve Geliştirmenin Planlanması  

a Tasanm ve Gefışlirmenin nası l planlandığı  E 

b Tasanm ve Gekştimıe girdilerinin nasıl belirlendiği 

6.3.4 Tasarım ve Geliştirme Kontrolleri 

a Tasanm geliştinnenin kontrolünün yapılması , sonuçlara göre faaliyetlerin yapılması  E 
Sonuçlara göre yapı lan faaliyetler hakkında kısıtlı  bilginin 

oası. 

8.3.5 Tasanm ve Geliştirme Çıkblan 

a Tasarım ve geliştirme cı külannı n ılygunluğu E 

8.3.6 Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri 

a 
Hinker tarafından talep edilen değ işikliklerin 'Tasanm ve Geliştimıe Değişiklik 

Talep Fon/ doldurularak yönetimin <mayına sunulması  (Proje üreten birimler) 

8.4 Dışından Tedarik Edilen Süreç, Oran ve Hizmetlerin Kontrolü 

8.4.1 Genel 

a Dişandan leder* edilen Oıen ve hizmetlerin şartlara uygunksjunun kontrol edilmesi E 

b Dış  tedanleşilerin değerlendirilmesi, seçilmesi, performanslannı n izlenmesi E 

8.42 Kontrolan Tipi ve Boyutu 

a 
Dışandan tedankedilen ürün ve hizmetlerin, müşterilere uygun bir şeldide sağlanıp 

sağlanmadığının 'control edilmesi 
E 

8.4.3 Dış  Tedarlkşi için Bilgi 

a 
Satı n alı nacak ürün/hizmet kapsam ı ndaki şartların uygunluğunu dış  ledarikçiye 

duyurmadan önce güvence altı na alı nması  
E 

8.5 üretim ve Hizmetin Sunumu 

8.5.1 üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü 

a 
ürün ve hizmet sunumunun kontrollü seriler anında sağlanarak uygun izleme ve 

biçme ekipmanlannın kullanması  
E 

8.52 Tammlema ve idenebliirlik 

a 
Birimin sunduğu hizmetin ait süreç ve iş  akışlarmı  izlemesi ve gözden geçirip 
raporlaması  

E 
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KALITE YÖNETI111KORDİNATORLUĞID 
IÇ TETKIK SORU LISTESI 

Süreç Tanı mı  : 	Fen Edebiyat Fakültesi 

Süreç Sahibi : 	Prof. Dr. Nadir ILHAN 

Referans Standart : 	ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standart' 

ISO 9001:2015 Standartmm 92 maddesine göre Iç Tetkik yapı lan Kurumun, Standartm bloütlerinin saglanma düzeyini tespit edebilmek üzere, Iç Tetkikçila tarafından aşağıdaki soru 

listesi kullanılarak bir değerlendirme yapı lır. 
Iç Tetkik yapılı rken; hiçbir yetersizlik yoksa, ilgili ölçüt tam olarak sallannorsa ve iyi uygulama örnekleri veriliyorsa, "Uygunlu k - EVET (Ey', ilgili filçüt eksik olarak 

salt anon*. uygulama örnekleri eksik veriliyorsa ve yetersidik görüliiyona, "Uygunluk - KISMEN K)", ilgili ölçfit sağlanmnorsa,"llyguıduk - HAYIR (11)" ku/huylu. 

M ad.
No 

Kalite Yönetim 

UYGUNLUK 
Değerlendirme ile ilgili; 
Olumlu / Olumsuz Bulgular 

DİF 
Sistemi ile ilgili Sorular i- 

al •-• 
li ü 

w şi 
x w 

— 
55 
> '-- 

8.5.3 Müşteri veya Dış  Tedaılkçiye Ait Mülkiyet 

a Müşteriye ait mfılkiyele özen gösterilmesi, korunması  ve güvenliğinin sağlanması  E 

8.5.4 Muhafaza 

a 
Ürün ve hizmet sunumu sırasındaki çıktılar" şartlara uygunluğunu temin edecek 

ölçüde muhafaza edilmesi 
E 

1333 Teslimat Sonrası  Faaliyetler 

a 
Ürün ve hizrnetlerte ilgili leslimat veya genşekleşme sonrası  faaliyetlere yönelik 

şartların karşılanması: leslimat sonrası  gerekli faaliyetlerin belirlenmesi 
E 

8.5.6 Değişikliklerin Kontrolü 

a E Şartlara uyguniuğu sürdürmeyi güvence altı na almak amacıyla ürün ve 

hizmetlerdeld değişikliklerin gözden geçirilmesi ve kontrol edilmesi 

8.6 Ürün ve Hizmetlerin Sunumu 

Birimde sunulan Offin ve hizmetlerin uygunluğunun tanı mlanması  ve izlemelerinin 

yapılması  

8.7 Uygun Olmayan Çıktım Kontrolü 

a Birimde sunulan hinnegerdeki uygunsuzluklann gözden geçirilmesi K Gözden geçirmeye yönelik faaliyetlerin olmaması. 

9 PERFORMANS DEDERLENDiRME 

9.1 izleme, biçme, Analiz ve Değerlendirme 

9.1.1 Genel 

a KYS kapsamında denmesi ve ökülmesi gerekli olan hususlann belirlenmesi K 

Gözden geçirme, izleme ye tilçmeye yönelik yeterli bilginin 
olmaması. b 

Kalite Yönetim Sistemi üzerinde önemli etldleri olan beli başlı  işlem ve faahyetleri 

izlemek, periyodik olarak ölçmek ve gödemlemek amacıyla gerekli dokOmanlann 

oluştunriması  

K 

c 
Olçum, izleme ve değerlendirmenin hangi sıklı kla ve nasıl yapılacağını n 

beklenmesi 
K 

9.13 Analiz ve Değerlendirme 

a 

Dönemlik olarak gerçekleştirilen memnuniyet anketlerinin analiz edilerek tüm 

müşterilerin memnuniyet ve beklentilerinin 01çOImesi, risk ve fırsatların 

değerlendirilmesi 

Anket sonuçlarını n analizine yönelik yeterli bilginin 

olmaması. 

9.2 ı, Tetkik 

a Iç tetldk sonuçları na yönehk düzelt i ve iyilesfırici faaliyetlerin gerçekledriimesi K Dezeltiei ve iyilleştirici faaliyetlerin yetersizliği. 

9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi 

9.3 Genel 

Bilimin yönetimini gözden geçirme oıtamlan oluşturuldu mu, yönetimi 

gözden geçirmede yapılan bileştirmeler nelerdir? 
K 

a 

Birimin KYS süreldiliğini, uygunluğunu, yeteriliğini ve eldnfığini sağlamak için 

yapı lan iç lelkikten sonra yı lda en az bir kez, yönetimin gözden geçirmesi toplantısı  

yapması  

K 

Gözden geçirmeye yönelik sürecin eksikliği. 

10 GENEL 

10.1 Genel 
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Süreç Tanımı  : Fen Edebiyat Fakültesi 

Süreç Sahibi : Prof. Dr. Nadir 11.HAN 

Referans Standart : ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standart, 
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a lyileştirrnelain hangi sıklıkla yapıldığı  ve sonuçları? K lyileatirmeye yönelik ömeklerin yeterli olmaması. 

102 ilygunsuzluk ve DOzeltIcl Faaliyet 

a Ihıgunsuıluğun düzelmesine yönelik iyışeatirrnelerin yapıknası  K 
Düzeltici ve iyilestirici faaliyetlerin yeterli olmaması. 

b Gerçekleştirilen &Belki faaliyetlerin etkinfığinin gözden geçinhnesi K 

10.3 Sürekli Iyileştirme 

a KYS'nin uyguniuğunun, yetediliğinin ve etkinliğinin sOreldi olarak iyileabrilmesi K lyileştinneye yönelik faaliyetlerin eksik olması. 
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