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GİRİŞ 

Üniversitemizin tüm birimlerinde uygulanmakta olan  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 

Sistemi ve ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti 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 22.11.2021 – 26.11.2021 tarihleri arasında 

uygulanmıştır.  

 

Hazırlanan Tetkik Programı kapsamında tamamı gerekli sertifikasyona sahip olan 15 

kişilik tetkik ekibi, tetkikçi havuzu içerisinden seçilmiştir. Oluşturulan 15 kişilik ekibin 14’ü 

asil 1’i yedek olarak belirlenmiştir. Tetkik ekibi, her biri 2’şer kişiden oluşan 7 farklı takıma 

ayrılmıştır. Tetkik görüşmeleri birimlerin fiili ziyaretleri ile yüz yüze 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. 2019 ve 2020 yılı iç tetkiklerinde de 

kullanılmakta olan soru listesi her tetkik öncesi olduğu gibi bu tetkik öncesi de güncel ihtiyaçlar 

doğrultusunda revize edilmiştir. 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 38 birim ziyaret edilmiştir. Spor Bilimleri 

Fakültesi Covid-19 pozitif ve temaslı vaka tespiti nedeniyle gerçekleştirilememiştir.  

 

Program kapsamında birim amirleri, birim kalite temsilcileri, birim kalite komisyonu 

üyeleri ve birim sekterlerinden oluşan katılımcılar ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan 

değerlendirmeler neticesinde toplamda 98 adet iyileştirilmesi gereken yön, 158 adet kuvvetli 

yön ve ayrıca 69 adet uygunsuzluk tespit edilmiş ve bunlar hakkında düzeltici faaliyetler 

planlanarak işleme alınmıştır.  
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İç Tetkik Değerlendirme Raporu kapsamında elde edilen bulgulara yönelik 

değerlendirmeler aşağıda gruplandırılarak özetlenmiştir.  

 

 

1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

Üniversitemiz Senato kararı uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adı altında birleştirilmiştir. Bu 

nedenle geçmiş yılların aksine 3 farklı enstitü yerine yalnız bir birim ziyareti 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Gerçekleştirilen tetkik sonucu toplamda 2 adet uygunsuzluk tespit edilmiş ve düzeltici 

faaliyetler başlatılmıştır. Ayrıca 4 husus iyileştirilmesi gereken yön ve 2 husus kuvvetli yön 

olarak tanımlanmıştır.  

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü birimi 3 farklı enstitüyü bünyesinde barındırması nedeniyle 

geçmiş yıllarda açılmış uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet kayıtlarının da giderilip giderilmediği 

sorgulanmıştır. Önemli bir kısmı düzeltilmiş olmakla birlikte bazı uygunsuzlukların devam 

ettiği görülmüştür. 

 

 

2. FAKÜLTELER 

2020 yılı İç tetkik programı kapsamında tetkik edilen fakültelerimiz aşağıda 

listelenmiştir; 

 Ardeşen Turizm Fakültesi 

 Diş Hekimliği Fakültesi 

 Eğitim Fakültesi 

 Fen Edebiyat Fakültesi 

 Hukuk Fakültesi 

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

 İlahiyat Fakültesi 

 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

 Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 Su Ürünleri Fakültesi 

 Tıp Fakültesi 
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 Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi 

 Ziraat Fakültesi 

 

Gerçekleştirilen tetkik programı kapsamında ziyaret edilen fakültelerde toplamda 15 

adet uygunsuzluk tespit edilmiş ve takibe alınmıştır. Ayrıca tetkiklerde 22 adet iyileştirilmesi 

gereken yön ve 62 adet kuvvetli yön tespit edilmiştir.  

 

Tetkik programı kapsamında 8 fakültede uygunsuzluk tespit edilirken, 4 fakültede 

herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır. Tıp Fakültesi, Ardeşen Turizm Fakültesi ve Ziraat 

Fakültesi 3’er uygunsuzluk ile fakülteler arasında en fazla uygunsuzluk tespit edilen birimler 

olarak dikkat çekmiştir. Su Ürünleri Fakültesi, Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi, Eğitim 

Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi uygunsuzluk tespit edilmeyen 

birimlerdir.  

 

Fakültelerde tespit edilen uygunsuzluklar genel olarak değerlendirildiğinde, bazı 

birimlerde birime özgü paydaşların memnuniyet düzeyi ile ihtiyaç ve beklentilerinin yeterli 

düzeyde takip edilememesi ve çeşitli kanallardan gelen geri bildirimlerin PUKO çevrimi 

neticesinde memnuniyet artırıcı iyileştirmelere dönüşmemiş olması konularında açılan 

uygunsuzluklar dikkat çekmektedir.  

 

2021 yılı iç tetkiki kapsamında Üniversitemiz fakültelerinde toplamda 22 adet 

iyileştirilmesi gereken yön tespit edilmiştir. Bazı birimlerde hedeflerin gerçekleştirilmesine 

yönelik insan kaynağı ve/veya makine teçhizat eksikliğinin bulunması, bazı birimlerin web 

sayfalarında bulunması gereken bilgilerde eksiklikler görülmesi dikkat çeken iyileştirme açık 

yönler arasındadır. 

 

Fakültelerde gerçekleştirilen tetkiklerde toplamda 62 adet kuvvetli yön tespit edilmiş ve 

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

personel tarafından sahiplenilmiş olması ve çoğu birimde paydaş beklentilerinin analiz ve 

takibinin sistematik şekilde yapılıyor olması öne çıkmaktadır.  
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3. YÜKSEKOKULLAR 

2021 yılı İç tetkik programı kapsamında tetkik edilen yüksekokullar aşağıda 

listelenmiştir; 

 Yabancı Diller Yüksekokulu 

 Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

 Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 

 

Gerçekleştirilen tetkik kapsamında ziyaret edilen yüksekokullarda 1 adet uygunsuzluk 

tespit edilmiş ve takibe alınmıştır. Ayrıca tetkiklerde 7 adet iyileştirilmesi gereken yön ve 29 

adet kuvvetli yön tespit edilmiştir 

 

Yüksekokullar arasında Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda 1 

adet uygunsuzluk tespit edilirken diğer iki yüksekokulda uygunsuzluk görülmemiştir.  

 

 Tetkikler kapsamında tespit edilen 7 adet iyileştirmeye açık yön incelendiğinde birim 

dokümanlarında çeşitli eksikliklerin bulunması / güncel olmaması hususlarının ön plana çıktığı 

görülmüştür. 

 

 Yüksekokullarda tespit edilen kuvvetli yönler incelendiğinde paydaş memnuniyet ve 

beklentilerinin takip ediliyor olması hususu ön plana çıkmaktadır.  

 

 

4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI 

2021 yılı İç tetkik programı kapsamında tetkik edilen meslek yüksekokullarımız aşağıda 

listelenmiştir; 

 Ardeşen Meslek Yüksekokulu 

 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

 Adalet Meslek Yüksekokulu 

 Pazar Meslek Yüksekokulu 

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
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Gerçekleştirilen tetkik kapsamında ziyaret edilen meslek yüksekokullarında 15 adet 

uygunsuzluk tespit edilmiş ve takibe alınmıştır. Ayrıca tetkiklerde 10 adet iyileştirilmesi 

gereken yön ve 25 adet kuvvetli yön tespit edilmiştir 

 

Adalet Meslek Yüksekokulu tespit edilen 5 adet ile en fazla uygunsuzluğun tespit 

edildiği birim olarak dikkat çekmektedir. Adalet Meslek Yüksekokulunu 4’er  uygunsuzluk ile 

Ardeşen Meslek Yüksekokulu ve Pazar Meslek Yüksekokulu izlemektedir. Teknik Bilimler 

Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ise uygunsuzluk 

kaydedilmeyen birimlerdir.  

 

Tespit edilen uygunsuzluklar incelendiğinde bazı birimlerde personel ve/veya makine 

teçhizat eksikliklerinin olduğu ve bu eksikliklerin birim hedeflerinin gerçekleştirilmesini 

engellediği görülmüştür.  

 

Tetkik programı kapsamında meslek yüksekokullarında tespit edilen iyileştirmeye açık 

yönler birimler arasında ortak özellik göstermemektedir.  

  

Meslek yüksekokullarında tespit edilen kuvvetli yönler incelendiğinde Birim üst 

yöneticilerinin ve personelinin Kalite Yönetim Sistemini benimsemiş olması, tespit edilen 

risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli çalışmaların yapılıyor olması ve paydaş 

beklentilerinin takip ediliyor olması hususları ön plana çıkmaktadır.  

 

 

5. İDARİ BİRİMLER 

2021 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 
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 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 35 adet uygunsuzluk 

tespit edilmiş ve takibe alınmıştır. Ayrıca tetkiklerde 55 adet iyileştirmeye açık yön ve 38 adet 

kuvvetli yön tespit edilmiştir 

 

Tetkik programı kapsamında Dış İlişkiler Birimi tespit edilen 9 uygunsuzluk ile en fazla 

uygunsuzluğun kayda geçtiği idari birim olarak öne çıkmaktadır. Dış İlişkiler Birimini 6 

uygunsuzluk ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve 4 uygunsuzluk ile Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı izlemektedir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü uygunsuzluk tespit edilmeyen birimlerdir.  

 

İdari birimler arasında tespit edilen uygunsuzluklar incelendiğinde iç ve dış paydaş 

görüşlerinin takip edilerek elde edilen verilerin paydaş memnuniyetinin yükseltilmesine 

yönelik çalışmalarda etkin bir biçimde kullanılamaması, bazı birimde kullanılan çeşitli 

dokümanların Dokümantasyon Sistemine kaydedilmemiş olması ve bazı birimlerin web 

sayfalarında eksiklikler bulunması birden fazla birimde ön plana çıkmaktadır. 

 

Tetkik programı kapsamında tespit edilen iyileştirmeye açık yönler incelendiğinde bazı 

birimlerde personel yetersizliğinin bulunması ve bazı birimlerde proses kartları doğrultusunda 

hazırlanan aksiyon planlarının gerçekleştirilmesine yönelik yeterli çalışmanın yapılamamış 

olması hususları ön plana çıkmaktadır.  

 

İdari birimler arasında Kalite Yönetim Sisteminin üst yöneticiler tarafından 

benimsenmesi, Üniversite politikaları ile misyon ve vizyonun çalışanlara duyurusunun yapılmış 

ve biliniyor olması, birim web sayfalarının ihtiyaç duyulan bilgileri barındırması ve güncel 
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olması, birimlerin Kalite Yönetim Sisteminin gereklilikleri doğrultusunda faaliyetlerini 

yürütüyor olması öne çıkan kuvvetli yönler arasındadır.  

 

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde 22.11.2021 – 26.11.2021 tarihleri arasında 

gerçekleştirilen iç tetkik kapsamında akademik ve idari birimler ziyaret edilmiş ve Kalite 

Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen faaliyetler ile bu faaliyetlerin sonuçları 

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.  

 

2021 yılında dinamik bir süreç olan Kalite Yönetim Sistemi uygulamasının Üniversite 

birimleri arasında geçmiş yıllara oranla daha yüksek oranda yerleştiği ve tüm birimler 

tarafından benimsendiği görülmüştür.  

 

2021 yılı iç tetkikleri 2019 ve 2020 yılları ile kıyaslandığında aşağıdaki çıkarımlar ön 

plana çıkmaktadır: 

 

2019 yılında tespit edilen uygunsuzluk sayısı 110 iken bu rakam 2020 yılına 39’a 

düşmüştür. 2021 yılı iç tetkiklerinde ise tespit edilen uygunsuzluk sayısı 69’dur. Uygunsuzluk 

sayısının 2020 yılında azalmasına karşın 2021 yılında artış göstermesinin iki farklı gerekçeye 

dayanmaktadır. Bunlardan ilki 2020 yılında Covid-19 pandemi şartları nedeniyle iç tetkiklerin 

çevrimiçi yöntem ile gerçekleştirilmesi ve bu nedenle birimler özelinde yüz yüze yönteme 

kıyasla derinlemesine inceleme gerçekleştirilememesidir. İkinci gerekçe ise iç tetkik ekibinin 

Kalite Yönetim Sisteminin eksiksiz bir biçimde uygulanması noktasında ilk uygulama yıllarına 

kıyasla çok daha yüksek hassasiyet ile yaklaşmasıdır.  

 

Tespit edilen kuvvetli yön sayıları incelendiğinde, 2019 yılında 108, 2020 yılında 104 

ve 2021 yılında 158 adet kuvvetli yön tespit edildiği görülmektedir. Kuvvetli yön sayılarındaki 

bu artış tüm birimlerde Kalite Yönetim Sisteminin sahiplenilmiş olmasının bir yansıması olarak 

yorumlanmaktadır.  
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2021 yılı iç tetkiklerinde iç tetkik ekip üyelerine farklı birimlerden eklemler yapılmış ve 

farklı birimlerden temsilcilerin de tetkik ekibi tecrübesi yaşayarak elde ettiği bilgi ve birikimi 

kendi birimine yansıtması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2022 yılı iç tetkiklerinde iç tetkik 

ekibinin sayı ve temsil edilen birim çeşitliliği bakımından daha da genişletilmesi 

hedeflenmektedir. 

 

  


