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GİRİŞ 

Üniversitemizde, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında kalite ile ilgili 

faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin sonuçlarının Kalite Yönetim Sistemi şartlarına ve planlanan 

düzenlemelere uygunluğunu doğrulamak, Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini izlemek ve 

sürekliliğini sağlamak amacıyla “RTEÜ.PR.0003 İç Tetkik Prosedürü”ne uygun olarak iç tetkik 

planlanmış ve 01.10.2019 – 14.10.2019 tarihleri arasında uygulanmıştır.  

 

Tetkikleri gerçekleştirmek amacıyla tamamı sertifika sahibi olan 16’sı asil 2’si yedek olmak üzere 18 

kişilik tetkikçi ekibi belirlenmiş ve her biri en az 3 kişiden oluşan 5 farklı tetkik takımı oluşturulmuştur. 

 

Tetkik sırasında değerlendirmelerin gerçekleştirilmesine yardımcı olması amacıyla Kalite Yönetim 

Sisitemi standart maddelerine göre hazırlanmış olan “RTEÜ.LS.0001 İç Tetkik Soru Listesi” 

kullanılmıştır. Tetkik sonucunda “RTEÜ.FR.0008 İç Tetkik Raporu Formu” kullanılarak her bir birim 

için iç tetkik raporu düzenlenmiştir. Ayrıca tetkik esnasında karşılaşılan uygunsuzluklar 

“RTEÜ.FR.0004 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Formu”na kaydedilerek gerekli işlemler 

başlatılmıştır. 

 

Düzenlenen iç tetkik kapsamında Akademik ve idari birimler ile çeşitli koordinatörlükler ve ofislerden 

oluşan toplamda 42 birim ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretler esnasında birim amirleri, birim kalite 

temsilcileri, birim kalite komisyonu üyeleri ve birim sekterlerinden oluşan katılımcılar ile görüşmeler 

yapılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde birimlere ait toplamda 111 adet iyileştirilmesi gereken yön ile 

108 adet kuvvetli yön tespit edilmiştir. Ayrıca toplamda 110 adet uygunsuzluk tespit edilmiş ve bunlar 

hakkında düzeltici faaliyetler planlanarak işleme alınmıştır. 

 

1. GENEL DEĞELENDİRME 

Üniversitemizde gerçekleştirilen iç tetkik sonrasında aşağıda maddeleştirilen hususların iyileştirmeye 

açık ortak hususlar olarak göze çarptığı gözlemlenmiştir. 

 Üniversitemiz Anket Hazırlama ve Değerlendirme Prosedürünün yeni yayınlanmış olması 

dolayısıyla iç ve dış paydaş memnuniyetini değerlendirme çalışmalarının başlangıç aşamasında 

olması, özellikle de dış paydaş görüşlerinin alınmasına yönelik olarak henüz bir çalışmanın 

bulunmaması. 

 Ortak prosedürler ve proses kartları ile birimlere tanımlanan hedefler konusunda tüm personelin 

bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların birimlerin tamamında yapılmamış olması. 

 Üniversitemizce idari personellerin performans değerlendirmesine yönelik kriterlerin henüz 

hazırlanmamış olması nedeniyle birimlerde idari personel performans değerlendirme 

çalışmalarının başlamamış olması. 
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 Çeşitli birimlerin proses kartları ile kendilerine tanımlanan hedefleri gerçekleştirebilmesi için 

çeşitli kaynaklarda (insan kaynağı, fiziki altyapı, makine-teçhizat, bütçe, vb.) yetersizlik 

yaşaması. 

 Bazı birimlerin internet sayfalarında birim hakkında yeterli kurumsal bilginin bulunmaması. 

 

İyileştirmeye açık alanlar dışında tespit edilen bazı uygunsuzlukların birçok birim için ortak özellik 

gösterdiği dikkat çekmektedir. Hakkında düzeltici faaliyet başlatılan bu uygunsuzluklar aşağıda 

maddeler halinde verilmiştir. 

 Görev tanımları ve görev dağılımlarının personelin tamamına imza karşılığı tebliğ edilmediği 

görülmüştür. 

 Bazı birimlerin internet sayfalarının güncel olmaması (içerik ve / veya tasarım açısından) ve 

buna bağlı olarak bazı dokümanların eksik olması ve / veya güncel olmaması. 

 Bazı birimlerde fiziki altyapı şartlarının uygun olmaması (derslik sayısının yeterli olmaması, 

çatı akması, duvarlarda çatlama / çökme gibi). 

 

Gerçekleştirilen tetkik sonucu yukarda bahsi geçen iyileştirmeye açık alanlar ve uygunsuzluklar dışında, 

ortak nitelikte kuvvetli yönler de tespit edilmiştir. Üniversitemiz için rekabet üstünlüğü sağlayacağına 

inanılan bu kuvvetli yönler aşağıda maddeleştirilmiştir. 

 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında kullanılan tüm dokümanların elektronik ortamda muhafaza 

edilmesi ve istenilen her an ve her yerde birim internet sayfalarından erişilebilir durumda 

olması. 

 Akademik ve idari personelin yürütülen Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarında, üst yönetim ve 

Kalite Koordinatörlüğü tarafından planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik gerekli 

özeni göstermesi ve süreci sahiplenmesi. 

 Üniversitenin misyonu ve vizyonu ile kalite politikası hakkında birim amirleri tarafından 

bilgilendirmelerin yapılmış olması ve birim personelinin farkındalığının artırılması. 

 Birim faaliyet raporlarının ve birimlerle ilgili diğer raporların birim internet sayfasından 

paylaşılarak tüm personel ve paydaşlara duyuruluyor olası. 

 Bazı birimlerde paydaş memnuniyet / şikayet kutularının aktif olarak kullanılarak paydaş 

görüşlerinin takip ediliyor olması. 

 

Yukarıda bahsi geçen iyileştirilmesi gereken yönler, kuvvetli yönler ve uygunsuzluklar Üniversite 

genelinde birçok farklı birimde ortak özellik gösteren hususlardır. Daha ayrıntılı bir değerlendirmenin 

yapılabilmesi için bundan sonraki bölümde; 

 Enstitüler,  

 Fakülteler,  



3 
 

 Yüksekokullar,  

 Meslek Yüksekokulları,  

 Daire Başkanlıkları ve 

 Diğer İdari Birimler, Ofisler ve Koordinatörlükler olarak ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır. 

 

2. BİRİM BAZLI DEĞERLENDİRME 

2.1. Enstitüler 

İç tetkik programı kapsamında Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler 

Enstitüsü’ne ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretler sonucu toplamda 17 uygunsuzluk tespit edilmiş 

ve düzeltici faaliyetler başlatılmıştır. Ayrıca 3 husus iyileştirilmesi gereken yön ve 5 husus kuvvetli yön 

olarak tanımlanmıştır. 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü’ne gerçekleştirilen ziyarette herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamış yalnızca 

değerli evrakların muhafazası için bağımsız bir arşiv odasının oluşturulması iyileştirmeye açık yön 

olarak tespit edilmiştir. Buna karşın Enstitüsü’nün öğrencilerin memnuniyetini ölçmek amacıyla 

merkezi uygulamaya ek olarak Kalite Koordinatörlüğüne bağlı Ölçme Aracı Geliştirme ve Veri Analizi 

Çalışma Grubu tarafından onaylanmış memnuniyet anketini uygulaması, paydaş görüşlerinin alınmasına 

yönelik faydalı bir çalışma olarak değerlendirilerek birimin kuvvetli yönlerinden birini oluşturmuştur. 

Diğer taraftan birim tarafından “RTEÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri” adında bilimsel bir derginin 

çıkarılmasına yönelik başvurunun tamamlanmış olması ve Ocak – 2020’de ilk sayısının yayınlanacak 

olması diğer bir kuvvetli yön olarak tespit edilmiştir.  

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne gerçekleştirilen ziyarette bazı personellerin görev dağılımlarının 

oluşturulmaması, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılması gereken risk puanlama işlemlerinin 

yapılmamış olması, bazı dokümanların güncellenmemiş ve / veya eksik olması tespit edilen uygunsuzluk 

başlıklarını oluşturmaktadır.  

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde gerçekleştirilen tetkik sonucu 2015 yılından beri yayın hayatına devam 

eden birim dergisinin sürdürülebilirliği ve tanınmış indeksler tarafından taranabilirliğinin sağlanması 

için desteklenmesi birimde iyileştirilmesi gereken yön olarak değerlendirilmiştir.  

 

İyileştirilmesi gereken yönler dışında birimde görev tanımlarının imza karşılığı tebliğ edilmemiş olması, 

birim aksiyon planının oluşturulmamış olması, birime ait dokümanların tamamının sistemde tanımlı 

olmaması,  gerekli dokümanların hazırlanmasında ve muhafazasında ilgili prosedürlere uygun hareket 

edilmemesi, birim web sayfasının ve sayfa içerisindeki bazı dokümanların güncel / ulaşılabilir 

olmaması, bina ortamının fiziksel şartlar ve altyapı olarak uygun olmaması uygunsuzluk tespit edilen 

başlıca konuları oluşturmaktadır. 
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Genel bir değerlendirmeyle enstitüler bazında tespit edilen uygunsuzluklardan birimde görev tanım ve 

dağılımının oluşturularak imza karşılığı tebliğ edilmesi, birim internet ana sayfasında çeşitli 

dokümanların güncel hallerinin bulunmaması ve / veya eksik olması gibi uygunsuzluklar Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü için ortak olduğu söylenebilir.  

 

2.2. Fakülteler 

Üniversitemizde gerçekleştirilen iç tetkik kapsamında, Ardeşen Turizm Fakültesi, Diş Hekimliği 

Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 

Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Su 

Ürünleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi ve Ziraat ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi olmak üzere toplamda 13 fakülte ziyaret edilmiş ve değerlendirme raporları düzenlenmiştir. 

Hazırlanan raporlarda 24 adet uygunsuzluk hakkında düzeltici faaliyetler başlatılırken, 37 husus 

iyileştirilmesi gereken yön ve 45 husus kuvvetli yön olarak tanımlanmıştır. 

 

Gerçekleştirilen tetkik sonucu paydaş görüşlerinin alınmasına yönelik çalışmaların yeterli seviyede 

olmaması ve proses kartları ile birimlere tanımlanan hedefleri gerçekleştirmeye yönelik makine, 

teçhizat, ekipman, laboratuvar gibi kaynakların artırılması birçok fakülte için iyileştirilmesi gereken 

ortak husus olarak dikkat çekmektedir. Diğer taraftan cihazların bakım ve kalibrasyon testlerinin plan 

dahilinde yapılmıyor olması Su Ürünleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’nde iyileştirilmesi gereken yön 

olarak tespit edilmiştir. Birim internet sayfasının güncel tutulmaması ve / veya birime ait tüm 

dokümanların Kalite Yönetim Sistemi’ne tanımlanarak birim internet sayfasında yayınlanmaması, 

Eğitim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için iyileştirilmesi gereken alan olarak 

belirlenmiştir.  

 

Diğer taraftan Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi’nde 

dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesi iyileştirilmesi gereken diğer bir ortak husus olarak dikkat 

çekmektedir.   

 

Ayrıca uygulama otel odası teçhizatları ile kütüphane ve arşiv için uygun dolap ve rafların temin 

edilmesi Ardeşen Turizm Fakültesi için, laboratuvarların aktif kullanımının sağlanabilmesi amacıyla  

teknik personel sayısındaki yetersizliğin giderilmesi Eğitim Fakültesi için ve birim hedefleri ile ilgili 

akademik ve idari personelin bilgilendirilmesi İlahiyat Fakültesi için iyileştirilmesi gereken önemli 

hususlar olarak göze çarpmaktadır.  

 

İç tetkik kapsamında fakültelere gerçekleştirilen ziyaretlerde bazı uygunsuzluklar ile karşılaşılmış ve 

karşılaşılan bu uygunsuzluklarla ilgili düzeltici faaliyetler başlatılmıştır. Görev tanımlarının ve 
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dağılımlarının düzenlenmemiş ve / veya imza karşılığı tebliğ edilmemiş olması birden çok birimde 

karşılaşılan uygunsuzluk olarak dikkat çekmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi’nde Üniversitemiz Kalite 

Yönetim Sisteminde tanılanmamış dokümanların (formların) kullanılması, İlahiyat Fakültesi’nde Kalite 

Yönetim Sistemi kapsamındaki çeşitli dokümanların imzalı halde saklanmamış olması ve Turgut Kıran 

Denizcilik Fakültesi’nde yerleşim yeri seçilirken çevresel faktörlere dikkat edilmemiş olunması (Arazi 

koşulları nedeniyle heyelan riskinin bulunması) Fakülteler arasında göze çarpan uygunsuzluklardandır. 

 

Gerçekleştirilen iç tetkik kapsamında fakültelerin kuvvetli yönleri de tespit edilmiş ve hazırlanan iç 

tetkik raporlarına kaydedilmiştir. Hazırlanan raporlar incelendiğinde Mühendislik Fakültesi, Turgut 

Kıran Denizcilik Fakültesi ve Tıp Fakültesi’nde şikayet, öneri ve memnuniyet kutusunun  / formunun 

bulunması paydaş görüşlerinin takip edilmesi açısından önemli bir husus olarak görülmüştür. Ayrıca 

Tıp Fakültesinde sınıf bazında koordinatörlük, öğrenci bazında ise her bir akademisyen başına 6-7 

öğrenci düşecek şekilde danışmanlık hizmeti verilmesi birim için kuvvetli bir yön olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

Gerçekleştirilen tetkikte ayrıca; Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde proje derslerine 

Üniversite dışından deneyimli kişiler çağırılarak görüşlerinin alınması, Fen Edebiyat Fakültesinde 

doküman ve kayıtların muhafazasında kullanılan arşiv sisteminin diğer birimlere örnek teşkil edecek 

nitelikte olması, Diş Hekimliği Fakültesi’nde Üniversitemizce planlanan anketlere ek olarak birim 

öğrenci, çalışan ve hasta memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi ve bu yolla paydaş memnuniyetinin 

ölçülmesi, İlahiyat Fakültesi’nde birim ile aynı isimde bir akademik derginin 8 yıldır yayımlanıyor 

olması ve ayrıca Fakülte bünyesinde İlahiyat alanında yaklaşık kırk bin ciltlik bir ihtisas kütüphanesinin 

bulunması, Ardeşen Turizm Fakültesi’nde Ticaret Odası, belediye ve bölgedeki turizm ile ilgili sektörler 

arasında Turizm Komisyonu kurularak toplantılar yapılıyor olması ve ayrıca turizm firmalarının isteği 

doğrultusunda birimde Arapça dersinin açılması tetkik edilen birimlerde kuvvetli yönler olarak öne 

çıkan hususlardır. 

 

2.3. Yüksekokullar 

Üniversitemizde gerçekleştirilen iç tetkik kapsamında, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fındıklı 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık 

Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere toplamda 5 yüksekokul ziyaret edilmiş ve 

değerlendirme raporları düzenlenmiştir. Hazırlanan raporlar kapsamsında toplamda 11 adet 

uygunsuzluk hakkında düzeltici faaliyetler başlatılırken, 16 husus iyileştirilmesi gereken yön ve 11 

husus kuvvetli yön olarak tanımlanmıştır. 

 

Gerçekleştirilen tetkikte; Yabancı Diller Yüksekokulunda donanım eksikliği sebebiyle her öğrenciye 

eşit hizmet verilememesi, bazı teçhizat ve donanımlarda eksiklik yaşanması ve birime ait operasyonel 
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risklerin tanımlanmasına karşın değerlendirmesinin yapılmamış olması, Sağlık Yüksekokulunda fiziki 

altyapı sorunlarının yaşanması, insan kaynağı eksiklinin bulunması ve cihazların kalibrasyonlarının 

bütçe imkanlarının yetersiz olması nedeniyle yapılamıyor olması, Güneysu Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda akademik ve idari personel yetersizliği ve Fındıklı Uygulamalı 

Bilimler Yüksekokulunda makine ve teçhizat ile akademik, teknik ve yardımcı hizmetler personelinde 

eksiklik yaşanması iyileştirilmesi gereken yön olarak değerlendirilmiştir. 

 

İyileştirilmesi gereken yönler dışında birimlerde bir takım uygunsuzluklar da tespit edilmiş ve düzeltici 

faaliyetler planlanmıştır. Yapılan değerlendirmede, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yüksekokullar 

arasında en fazla uygunsuzluğa rastlanan birim olarak dikkat çekmektedir. Birimde görev tanımlarının 

imza karşılığı tebliğ edilmemiş olması, birime ait dokümanların Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 

kaydedilmemiş olması, eğitim ve öğretim faaliyetlerine etkin bir şekilde uygulanabilmesine yönelik 

yeterli kaynağın mevcut olmaması (performans laboratuvarı, spor psikolojisi laboratuvarı vb.) dikkat 

çeken uygunsuzluklar arasındadır. Diğer taraftan Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Yüksekokulu’nda birime ait operasyonel risklerin belirlenmediği ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nun 

bina duvarında çatlama olması (ayrıca bahçe parkelerinde çökme tespit edilmiştir) tespit edilen diğer 

uygunsuzluklardan bazılarıdır.  

 

Yukarıda bahsedilen iyileştirilmesi gereken alanlar ve uygunsuzluklara karşın Üniversitemizde faaliyet 

gösteren Yüksekokullarımızın bir takım kuvvetli yönleri de tespit edilmiş ve iç tetkik raporları ile kayıt 

altına alınmıştır. Sağlık Yüksekokulu’nun faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan yazılım ve 

donanım altyapısının yeterli olması, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun fiziksel 

ve çevresel altyapı ile makine ve teçhizat donanımında herhangi bir eksiklik bulunmaması, Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun ihtiyaç duyduğu birime özgü yazılım ve donanımın (BESYO Sınav 

Sistemi Otomasyonu) sağlanmış olması, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda Bankacılık 

Finans Topluluğu ve Lojistik Topluluğu tarafından organize edilen ve çeşitli katılımcıların davet edildiği 

Kariyer Günlerinin 3 yıldır organize edilerek gelenekleştirilmesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nun 

paydaş görüşlerini dikkate alarak çeşitli iyileştirme faaliyetlerini (kantin fiyatları, geçme notu gibi) 

halihazırda yürütüyor olması birimler arasında öne çıkan kuvvetli yönleri oluşturmaktadır. 

 

2.4. Meslek Yüksekokulları 

Üniversitemizde gerçekleştirilen iç tetkik kapsamında, Adalet Meslek Yüksekokulu, Ardeşen Meslek 

Yüksekokulu, Pazar Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler 

Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplamda 6 meslek 

yüksekokulu ziyaret edilmiş ve değerlendirme raporları düzenlenmiştir. Hazırlanan raporlarda toplamda 

10 adet uygunsuzluk hakkında düzeltici faaliyetler başlatılırken, 15 husus iyileştirilmesi gereken yön ve 

17 husus kuvvetli yön olarak tanımlanmıştır. 
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Genel olarak değerlendirildiğinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Pazar Meslek Yüksekokulu 

ve Ardeşen Meslek Yüksekokulunda fiziksel ve altyapı şartları iyileştirilmesi gereken yön olarak öne 

çıkmaktadır. Özelikle Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda görülen Makine ve Teçhizat eksikliği 

(mevcut olanların oldukça eski olması ve güncel teknolojiye uygun olmaması) uygunsuzluk olarak 

sınıflandırılarak hakkında düzeltici faaliyet başlatılmış, bina fiziki şartlarının da eğitim için yeterli 

olmadığı tespit edilmiştir. Adalet Meslek Yüksekokulu’nda ise bazı personellerin görev dağılımlarının 

yapılmadığı ve kişilere tebliğ edilmediği ayrıca birimin operasyonel riskleri belirlediği ancak bu 

risklerin tüm komisyon üyeleri tarafından puanlanamadığı değerledirilmiştir. 

 

Uygunsuzluk tespit edilen diğer bir birim de Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuludur. Birimde kadın 

yardımcı personel bulunmaması, kadın tuvalet ve lavaboları gibi ortak kullanım alanlarının temizlik 

faaliyetlerinin aksamasına neden olduğu tespit edilmiştir. Birimde karşılaşılan bir diğer uygunsuzluk ise 

yerleşkenin konumu ve buna bağlı olarak yaşanan ulaşım sıkıntısı ile ilgilidir. Özellikle kış aylarında 

yaşanan sorunların eğitim öğretim faaliyetlerini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. 

 

Gerçekleştirilen tetkik sonucu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yazılım ve donanım 

imkanlarının birim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için yeterli düzeyde olması, Ardeşen Meslek 

Yüksekokulu’nda iç ve dış paydaşlarla sık sık görüşmeler yapılması ve bu görüşmeler ışığında 

memnuniyetin artırılmasına yönelik faaliyetler planlanması meslek yüksekokulları arasında öne çıkan 

kuvvetli yönlerdendir. 

 

2.5. Daire Başkanlıkları 

Üniversitemizde gerçekleştirilen iç tetkik kapsamında, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 

Personel Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olmak üzere toplamda 8 başkanlık ziyaret edilmiş ve 

değerlendirme raporları düzenlenmiştir. Hazırlanan raporlar kapsamsında toplamda 18 adet 

uygunsuzluk hakkında düzeltici faaliyetler başlatılırken, 27 adet iyileştirilmesi gereken yön ve 16 

kuvvetli yön tespit edilmiştir. 

 

Değerlendirme sonucu Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nda arıza takip sisteminin güncellenmesi 

ve birimde bakım planları oluşturularak uygulanması, Personel Daire Başkanlığı’nın proses kartları ile 

kendisine tanımlanan idari personel performansını değerlendirilmesine yönelik yönergeyi henüz 

tamamlamamış olması, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda kaynakların var olmasına karşın yetersizlikler 

yaşanması, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda ise risk değerlendirmesinin yapılmamış olması ve 
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Öğrenci Bilgi Sisteminde bir takım teknik aksaklıklar yaşanması birimlerde iyileştirmeye açık alan 

olarak öne çıkmaktadır.  

 

Diğer taraftan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı’nda Kalite Yönetim Sistemi kapsamında kullanılan dokümanların tanımlı ve / veya güncel 

olmaması, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın bina ortamının çevresel ve fiziki şartlar 

bakımından uygun olmaması, yine bu birimde donanımsal eksikliklerin bulunması, İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı ile Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’nda ise görev dağılımlarının imza karşılığı 

tebliğ edilmemesi ve birim internet sayfa tasarımlarının merkezi olarak belirlenen düzende olmaması 

gibi hususlar birimlerde tespit edilen uygunsuzluklar arasında öne çıkanlardan bazılarıdır. 

 

Yukarıda bahsi geçen iyileştirilmesi gereken hususlar ve uygunsuzluklar dışında tespit edilen bazı 

kuvvetli yönler de bulunmaktadır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda birim ve 

personel performans sisteminin oluşturulması, Personel Daire Başkanlığı’nda hizmetiçi eğitim ve 

memnuniyet ölçümünün yapılıyor olması, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından, Bilgi İşlem 

Daire Başkanlığı’na ek olarak veri yedeklemesinin yapılması, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

tarafından kuruma ait faaliyet raporlarının ve stratejik planların düzenli olarak hazırlanması ve 

yayınlanması gibi hususlar birimlerde tespit edilen kuvvetli yönler arasındadır.  

 

2.6. Diğer İdari Birimler, Ofisler, Müdürlükler ve Koordinatörlükler 

Üniversitemizde düzenlenen iç tetkik kapsamında Hukuk Müşavirliği, Genel Sekreterlik, Dış İlişkiler 

Ofisi, Kalite Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Teknoloji Transfer Ofisi, 

Basın Yayın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü birimlerine ziyaretler gerçekleştirilmiş ve 

değerlendirme sonucu iç tetkik raporları düzenlenmiştir. Tetkik kapsamında ilgili birimlerde toplamda 

30 uygunsuzluk hakkında düzeltici faaliyet başlatılmış ayrıca 13 husus iyileştirilmesi gereken yön, 14 

husus ise kuvvetli yön olarak belirlenmiştir. 

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve Teknoloji Transfer Ofisinin ortaklaşa üstlendiği 

görevler ile ilgili kaynak ve termin tarihlerinde belirsizlik olması ve ayrıca ortak hedefler için iki birim 

arasında görev dağılımının yapılmamış olması, Basın Yayın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

internet sayfasında bazı linklerin aktif olmaması iyileştirilmesi gereken yönler arasında dikkat çeken 

hususlar olmuştur. 

 

Hukuk Müşavirliği, Genel Sekreterlik ve Teknoloji Transfer Ofisi birimlerinde gerçekleştirilen tetkikte 

bazı formlarda eksiklikler olduğu ve ayrıca kullanımda olan bazı formların Kalite Yönetim Sistemine 

tanımlanmamış olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan Dış İlişkiler Ofisi ve Teknoloji Transfer 

Ofisi’nde görev tanımlarının oluşturulmamış olması, görev dağılımlarının imza karşılığı tebliğ 
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edilmemiş olması, birim internet sayfasının ilgili tasarım ve dokümanlar yönünden güncel olmaması 

ortak uygunsuzluklardan bazılarını oluşturmaktadır. Ayrıca Kalite Koordinatörlüğü biriminin çalışma 

ortamının fiziki olarak uygun olmaması tespit edilen bir diğer uygunsuzluktur. 

 

İyileştirilmesi gereken alanlar ve uygunsuzlukların dışında birimlerin bazı özellikleri bakımından 

oldukça kuvvetli olduğu gözlemlenmiştir. Dış İlişkiler Ofisi tarafından Erasmus el kitabı ve 

broşürlerinin her yıl güncellenmesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü biriminde AVESİS 

ve BAPSİS yazılımlarının aktif kullanılıyor olması, Kalite Koordinatörlüğü biriminde yürütülen 

süreçlere ait dokümanların tüm paydaşlara açık olması ve REBİS üzerinden farklı modüllerle süreçlerin 

büyük oranda elektronik ortamda yürütülmesi birimlerin kuvvetli yönlerinden bazılarıdır. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Üniversitemizde 01.10.2019 – 14.10.2019 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. 

  

Gerçekleştirilen iç tetkik sonucunda ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının ilgili tüm 

personelin özverili çalışmaları sonucu önemli ölçüde tamamlandığı, tespit edilen çeşitli 

uygunsuzlukların ise TSE tarafından gerçekleştirilecek dış tetkike kadar tamamlanacağı 

değerlendirilmektedir.  

 

 

 

 

 


