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GİRİŞ 

Üniversitemizin tüm birimlerinde uygulanmakta olan  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 

Sistemi  standartları çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin ve bu faaliyet sonuçlarının Kalite 

Yönetim Sistemi standartlarına ve planlanan düzenlemelere uygunluğunu doğrulamak, Kalite 

Yönetim Sistemi’nin etkinliğini izlemek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla “RTEÜ.PR.0003 

İç Tetkik Prosedürü”ne uygun olarak İç Tetkik Programı planlanmış  ve 05.10.2020 – 

09.10.2020 tarihleri arasında uygulanmıştır.  

 

Hazırlanan Tetkik Programı kapsamında tamamı gerekli sertifikasyona sahip olan 16 

kişilik tetkik ekibi, tetkikçi havuzu içerisinden seçilmiştir. Oluşturulan 16 kişilik ekibin 15’i 

asil 1’i yedek olarak belirlenmiştir. Tetkik ekibi her biri 3’er kişiden oluşan 5 farklı takıma 

ayrılmıştır. Tetkik görüşmelerinin çoğunluğu Covid-19 Pandemi şartları gereğince çevrimiçi 

yöntemlerle gerçekleştirilmiştir.  

 

Program kapsamında tetkik üyelerinin standarda yönelik değerlendirme süreçlerine 

katkı sağlamak amacıyla Kalite Yönetim Sistemi standart maddelerine göre hazırlanmış olan 

“RTEÜ.LS.0001 İç Tetkik Soru Listesi” kullanılmıştır. Ayrıca soru listesindeki maddelerin 

hangi kıstaslara göre değerlendirileceğini ortaya koymak amacıyla İç Tetkik Kılavuzu 

hazırlanmıştır. Tetkik sonucunda “RTEÜ.FR.0008 İç Tetkik Raporu Formu” kullanılarak her 

bir birim için iç tetkik raporu düzenlenmiştir. Ayrıca tetkik esnasında karşılaşılan 

uygunsuzluklar Paydaş Geri Bildirim Sisteminde oluşturulan “RTEÜ.FR.0004 Uygunsuzluk ve 

Düzeltici Faaliyet Formu”na kaydedilerek takip süreçleri başlatılmıştır.  

 

Düzenlenen İç Tetkik Programı kapsamında akademik ve idari birimler ile çeşitli 

koordinatörlükler ve ofislerden oluşan toplamda 41 birim ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretler 

esnasında birim amirleri, birim kalite temsilcileri, birim kalite komisyonu üyeleri ve birim 

sekterlerinden oluşan katılımcılar ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler 

neticesinde toplamda 72 adet iyileştirilmesi gereken yön, 104 adet kuvvetli yön ve ayrıca 39 

adet uygunsuzluk tespit edilmiş ve bunlar hakkında düzeltici faaliyetler planlanarak işleme 

alınmıştır.  

 

İç Tetkik Değerlendirme Raporu kapsamında elde edilen bulgulara yönelik 

değerlendirmeler aşağıda gruplandırılarak özetlenmiştir.  
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1. Enstitüler 

2020 yılı İç tetkik programı kapsamında tetkik edilen enstitülerimiz aşağıda 

listelenmiştir; 

 Fen Bilimleri Enstitüsü,  

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü  

 Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 

Gerçekleştirilen bu tetkikler sonucu toplamda 6 uygunsuzluk tespit edilmiş ve düzeltici 

faaliyetler başlatılmıştır. Ayrıca 3 husus iyileştirilmesi gereken yön ve 3 husus kuvvetli yön 

olarak tanımlanmıştır.  

 

Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde uygunsuzluk tespit edilmezken 

Sosyal Bilimler Enstitüsünde 6 adet uygunsuzluk tespit edilmiş ve takibe alınmıştır.  Aksiyon 

planlarının oluşturulmamış olması, dokümanların kontrolü ve dağıtımı prosedürüne uygun 

hareket edilmemesi ve birim web sayfasının güncel olmaması bu uygunsuzluklar arasında öne 

çıkmaktadır. Ayrıca birimin daha önce açılmış düzeltici faaliyetlerin bir kısmını kapatamadığı 

görülmüştür. 

 

Enstitüler arasında Fen Bilimleri Enstitüsünün Kalite Koordinatörlüğüne ek olarak 

memnuniyet anketlerini hazırlamış ve uygulamış olması ve birim tarafından RTEÜ Fen ve 

Mühendislik Bilimleri isimli bilimsel derginin çıkarılmaya başlanmış olması kuvvetli yönler 

olarak kayda geçmiştir.  

 

20198 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 6 adet uygunsuzluk tespit edilmesine karşın 

bu yıl düzenlenen programda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmezken yalnız bir adet 

iyileştirilmesi gereken yön kayda alınmıştır. 

 

2. Fakülteler 

2020 yılı İç tetkik programı kapsamında tetkik edilen fakültelerimiz aşağıda 

listelenmiştir; 

 Ardeşen Turizm Fakültesi 

 Diş Hekimliği Fakültesi 

 Eğitim Fakültesi 

 Fen Edebiyat Fakültesi 
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 Hukuk Fakültesi 

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

 İlahiyat Fakültesi 

 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

 Su Ürünleri Fakültesi 

 Tıp Fakültesi 

 Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi 

 Ziraat Fakültesi 

 

Gerçekleştirilen tetkik kapsamında ziyaret edilen fakültelerimizde 9 adet uygunsuzluk 

tespit edilmiş ve takibe alınmıştır. Ayrıca tetkiklerde 21 adet iyileştirilmesi gereken yön ve 38 

adet kuvvetli yön tespit edilmiştir.  

 

Tetkik programı kapsamında tespit edilen uygunsuzluk sayıları bir önceki yıla göre 

önemli ölçüde düşüş göstermiştir. 2019 yılında Üniversitemiz fakültelerinde 24 adet 

uygunsuzluk tespit edilmişken 2020 yılında bu sayı 9’a düşmüştür.  

 

Tetkik programı kapsamında 3 fakültede uygunsuzluk tespit edilirken 9 fakültemizde 

herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır.  Su Ürünleri Fakültesi tespit edilen 4 uygunsuzluk 

ile en fazla uygunsuzluğun tespit edildiği birim olarak dikkat çekmektedir. Su Ürünleri 

Fakültesini 3 uygunsuzluk ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve 2 Uygunsuzluk ile Eğitim 

Fakültesi takip etmektedir.  Birim web sayfalarında eksikliklerin bulunması her üç fakülte için 

de ortak uygunsuzluk niteliği taşımaktadır.  

 

2020 yılı iç tetkiki kapsamında Üniversitemiz fakültelerinde toplamda 21 adet 

iyileştirilmesi gereken yön tespit edilmiştir. Paydaş memnuniyetinin tespit edilmesine yönelik 

faaliyetlerin artırılması, birimlerde insan ve diğer makine/teçhizat kaynaklarının geliştirilmesi 

ortak iyileştirilmesi gereken yön niteliği taşımaktadır. 

 

Fakültelerde gerçekleştirilen tetkiklerde toplamda 38 adet kuvvetli yön tespit edilmiş ve 

kayda geçirilmiştir. Bunlar arasında Kalite Yönetim Sisteminin birim üst yöneticileri tarafından 

sahiplenilmiş olması, fiziki mekanların iyileştirilmesine yönelik adımlar atılması, Kalite 

Yönetim Sistemi kapsamında tespit edilen risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlerde 

bulunulması öne çıkan kuvvetli yönler olarak sayılabilir.  
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3. Yüksekokullar 

2020 yılı İç tetkik programı kapsamında tetkik edilen yüksekokullarımız aşağıda 

listelenmiştir; 

 Yabancı Diller Yüksekokulu 

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

 Sağlık Yüksekokulu 

 Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 

 

Gerçekleştirilen tetkik kapsamında ziyaret edilen yüksekokullarımızda 7 adet 

uygunsuzluk tespit edilmiş ve takibe alınmıştır. Ayrıca tetkiklerde 7 adet iyileştirilmesi gereken 

yön ve 16 adet kuvvetli yön tespit edilmiştir 

 

Tetkik programı kapsamında tespit edilen uygunsuzluk sayıları bir önceki yıla göre 

düşüş göstermiştir. 2019 yılında Üniversitemiz yüksekokullarında 11 adet uygunsuzluk tespit 

edilmişken 2020 yılında bu sayı 7’ye düşmüştür. 

 

Sağlık Yüksekokulu ve Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda 3’er 

uygunsuzluk tespit edilirken, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 1 adet uygunsuzluk tespit 

edilmiştir. İç ve dış paydaş görüşlerinin yeterince alınamamış olması, bazı cihazların 

kalibrasyon testlerinin yapılamamış olması ve birim web sayfasında eksikliklerin bulunması 

Sağlık Yüksekokulu ve Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu birimlerinde 

görülen ortak uygunsuzluklardır. 

 

Birim üst yöneticilerinin Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki süreci benimsemiş 

olması, Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki dokümanların eksiksiz olarak hazırlanmış ve 

uygulanıyor olması, Üniversitenin Kalite politikası, misyonu ve vizyonunun tüm çalışanlar 

tarafından benimsenmiş olması, birim faaliyet raporlarının paydaşlar ile paylaşılmış olması 

birçok birimde tespit edilen kuvvetli yönler arasında ortak nitelik göstermektedir.  
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4. Meslek Yüksekokulları 

2020 yılı İç tetkik programı kapsamında tetkik edilen meslek yüksekokullarımız aşağıda 

listelenmiştir; 

 Ardeşen MYO 

 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

 Adalet Meslek Yüksekokulu 

 Pazar Meslek Yüksekokulu 

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

 

Gerçekleştirilen tetkik kapsamında ziyaret edilen meslek yüksekokullarımızda 6 adet 

uygunsuzluk tespit edilmiş ve takibe alınmıştır. Ayrıca tetkiklerde 9 adet iyileştirilmesi gereken 

yön ve 15 adet kuvvetli yön tespit edilmiştir 

 

Tetkik programı kapsamında tespit edilen uygunsuzluk sayıları bir önceki yıla göre 

düşüş göstermiştir. 2019 yılında Üniversitemiz meslek yüksekokullarında 10 adet uygunsuzluk 

tespit edilmişken 2020 yılında bu sayı 6’ya düşmüştür. 

 

2020 yılı iç tetkikinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda 4 ve Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulunda 2 uygunsuzluk tespit edilmiştir. 4 Meslek yüksekokulunda ise 

herhangi bir uygunsuzluk görülmemiştir.  

 

Gerçekleştirilen tetkik kapsamında tespit edilen toplamda 8 adet iyileştirilmesi gereken 

yönler, birimler arasında ortak özellik göstermemektedir.  

  

Birim üst yöneticilerinin Kalite Yönetim Sistemini benimsemiş olması ve birimde 

Kalite Yönetim Standardı çerçevesinde ihtiyaç duyulan dokümanların eksiksiz olması genel 

olarak ortak nitelikteki kuvvetli yönler olarak dikkat çekmektedir. 
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5. İdari Birimler 

2020 yılı İç tetkik programı kapsamında tetkik edilen idari birimler aşağıda 

listelenmiştir; 

 Genel Sekreterlik 

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı  

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

 Personel Daire Başkanlığı 

 Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı  

 Basın Yayın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

 Dış İlişkiler Ofisi 

 Hukuk Müşavirliği 

 Kalite Koordinatörlüğü 

 Teknoloji Transfer Ofisi 

 

Gerçekleştirilen tetkik kapsamında ziyaret edilen idari birimlerde 10 adet uygunsuzluk 

tespit edilmiş ve takibe alınmıştır. Ayrıca tetkiklerde 31 adet iyileştirilmesi gereken yön ve 27 

adet kuvvetli yön tespit edilmiştir 

 

Tetkik programı kapsamında tespit edilen uygunsuzluk sayıları bir önceki yıla göre 

önemli ölçüde düşüş göstermiştir. 2019 yılında Üniversitemiz idari birimlerinde 48 adet 

uygunsuzluk tespit edilmişken 2020 yılında bu sayı 10’a düşmüştür. 

 

2020 yılında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tespit edilen 5 uygunsuzluk ile en fazla 

uygunsuzluğun tespit edildiği birim olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığında 2; Dış İlişkiler Birimi, Genel Sekreterlik, Personel Daire Başkanlığı birimlerinde 

ise 1’er uygunsuzluk tespit edilmiş ve takibe alınmıştır.  

 

İdari birimler arasında tespit edilen uygunsuzluklar genel olarak ortak özellik 

taşımamaktadır. Personel performansının ölçülmemesi, paydaş görüşlerinin yeterince 



7 
 

alınamaması ve buna bağlı olarak memnuniyet düzeyinin etkin bir biçimde takip edilmemesi, 

bazı birimlerde fiziki mekân ve makine/teçhizat eksikliği yaşanması idari birimler arasında 

ortak olarak nitelendirilebilecek iyileştirilmesi gereken yönlerdir.  

 

İdari birimler arasında Kalite Yönetim Sisteminin üst yöneticiler arasında 

benimsenmesi, Kalite politikası, misyon ve vizyonun çalışanlar tarafından biliniyor olması bazı 

birimler arasında ortak nitelikte olan kuvvetli yönlerdir.  

 

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Üniversitemizde 05.10.2020 – 09.10.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen iç tetkik 

kapsamında akademik ve idari birimler ziyaret edilmiş ve Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 

yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen değerlendirme sonucu birimlerin 

iyileştirilmesi gereken yönleri ve kuvvetli yönleri belirlenmiştir. Ayrıca tespit edilen çeşitli 

uygunsuzluklar hakkında düzeltici faaliyetler başlatılmış ve süreç takibe alınmıştır.  

 

2020 yılında gerçekleştirilen iç tetkikte Kalite Yönetim Sistemi standartlarının etkin bir 

biçimde uygulanması noktasında 2019 yılına göre önemli ölçüde ilerleme kaydedildiği 

görülmüştür. Birimlerde tespit edilen uygunsuzluk sayılarında yaşanan düşüş bu ilerlemenin en 

önemli göstergesidir. 2019 yılında 42 birim ziyaret edilmiş ve 110 adet uygunsuzluk tespit 

edilmişken, 2020 yılında 41 birim ziyaret edilmiş ve 39 adet uygunsuzluk tespit edilmiştir.  

 

2020 yılı iç tetkik programında dikkat çeken bir diğer husus ise Kalite Yönetim Sistemi 

standartları kapsamındaki uygulamaların birçok birimde üst yöneticiler tarafından benimsenmiş 

olmasıdır. Bu durum akademik ve idari birimlerde Kalite Yönetim Sisteminin standartlarının 

etkin bir biçimde uygulanması noktasında içsel motivasyonu artırmaktadır.  


