
Sayın Valim 
Sayın Belediye Başkanım 
Sayın Başsavcım 
Sayın Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanım 
Saygıdeğer Konuklar 
Üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeli,  
Sevgili öğrencilerim ve basınımızın güzide temsilcileri 
 

Sözlerime başlarken TSE ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Takdim Törenimize 

hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. 

Üniversite olarak sadece bir bölümde veya bir fakültede değil, Üniversitemizin 

tamamında Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız 

bu anlamlı günde, törenimize katıldığınız, sevincimize ve mutluluğumuza ortak olduğunuz 

için siz değerli konuklara şahsım ve RTEÜ ailesi adına ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı 

sunuyorum.  

Sayın Valim Değerli Konuklar 

Sayın Cumhurbaşkanımız, her platformda ülkemizin 2053 ve 2071 hedeflerinden 

bahsetmekte ve ülke olarak dünyanın en büyük 10 ekonomik gücünden birisi olmamız 

gerektiğini ifade etmektedir. Bu hedeflere ulaşmak ancak bilgi ile mümkün olacaktır. Bilginin 

üretildiği yerler ise üniversitelerdir. Dolayısıyla da bilgi üreten kurumlar olan Üniversitelerin 

nitelikli bir hale gelmesi gerekmektedir. 

Cumhurbaşkanımızın ismini taşıyan bir üniversite olarak biz bu gerçeğin farkındayız. 

Bundan dolayı da Üniversitemizin akademik performans ve başarısı ile kalitesini artırma 

noktasında bugüne kadar birçok adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz 

Müsaadelerinizle bu kapsamda yaptığımız işlerin birkaçını burada ifade etmek 

istiyorum: 

Öncelikle Üniversite üst yönetimi olarak kalite ve akreditasyonu tüm birimlerimize 

vizyon olarak belirledik ve her birimin bu kapsamda çalışmasını istedik. 

a. Üniversitemiz bünyesinde kalite süreçlerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşması için 

Kalite Koordinatörlüğünü kurduk ve kalite süreçlerini takip etmeleri için bir uzman ve 

bir memur görevlendirdik.  

b. Üniversitemizin Kalite Eylem Planını Hazırlayarak yayınladık. 

c. Üniversitemizde birbirleriyle entegre bilgi işlem altyapısı kurduk. Bu sistem sayesinde 

hem süreçleri daha kolay takip edebiliyoruz, hem de istediğimiz herhangi bir veriyi 

anında çekebiliyoruz. 

d. YÖK Kalite Kurulu’nun dış denetiminden geçtik.  

e. Bütün birimlerimizde programların akreditasyon çalışmalarını başlattık ve ilk 

müracaatlarımızı da yaptık. 

 

Üniversite olarak kalite konusunda yaptığımız işlerden ve attığımız adımlardan bir 

tanesi de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alma çalışmalarıdır. Bizler önce bu konuyu 



Üniversitemizin en üst karar organları olan Senato ve Yönetim Kurulunda görüşerek karara 

bağladık. Sonra Türk Standardları Enstitüsünün yönetim kurulunun değerli başkanı ile 

görüştük ve bu yöndeki talebimizi resmi olarak kendilerine ilettik. Onlar da sağ olsunlar 

ellerinden gelen ne varsa yapabileceklerini ve her konuda bizlere yardımcı olacaklarını 

söylediler. Böylece süreç başlamış oldu. Üniversite olarak bölümlerden fakülte ve 

yüksekokullara varıncaya kadar her bir birimde komisyonlar kurduk. Bu komisyonlara Türk 

Standartları Enstitüsünün ekipleri eğitimler verdiler, yol haritasını çizdiler. Bir nevi ev 

ödevimizi verdiler.  

Bir yıl süren süreç sonunda Mevlaya şükürler olsun ki, Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi olarak, sadece bir bölümde veya bir fakülte ve yüksekokulda değil 

Üniversitemizin tamamında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandık. 

Bu bizim için büyük bir başarı ve büyük bir gururdur. 

Ayrıca bu çalışmalarımız esnasında diğer üniversitelere örnek gösterilebilecek bir 

sistem oluşturduk. Bütün süreçleri, yazdığımız yazılımlar vasıtasıyla kapalı devre şeklinde 

değil kamuoyuna açık bir şekilde yürüttük.  

Değerli konuklar, kalite yönetim sistemi süreci uzun ve yorucu bir süreçti. 

Üniversitemiz kalite komisyonunda, ISO 9001 Çalışma Komisyonunda ve birim kalite 

komisyonlarında görev alan arkadaşların gayretleri, akademik ve idari personelimizin süreci 

sahiplenmeleri ve Türk Standardları Enstitüsünün uzmanlarının yapıcı yaklaşımları olmasaydı 

süreç başarıyla tamamlanmaz ve bu noktaya gelmezdi. Ben siz saygıdeğer konukların 

huzurunda şahsım ve RTEÜ ailesi adına sürece katkı veren herkese ayrı ayrı teşekkür 

ediyorum. 

 Ancak bu noktada şunu da ifade etmek istiyorum. Bizim anlayışımızda kalite süreçleri 

dinamik ve canlı süreçlerdir. Bu işler bir fakülteyi bitirip diplomayı duvara asmak gibi değildir. 

Dolayısıyla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini aldıktan sonra işimiz bitmiş olmuyor. 

Sadece çok önemli bir adım atmış ve çok önemli bir eşiği atlamış oluyoruz. Çünkü yakalamış 

olduğumuz bu kalite standartlarını sürekli korumak ve geliştirmek durumundayız. Biz böyle 

inanıyoruz. 

Saygıdeğer Konuklar  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 13 yıllık yeni bir Üniversite olmasına rağmen, hem 

akademik performans ve başarı ile kalite anlamında, hem de alt yapı ve kurumsallaşma 

anlamında çok önemli işler yaptı ve mesafeler kat etti. Üniversitemizin tercih edilirlik ve 

doluluk oranının 2019 yılında % 95’e yükselmesi; Yükseköğretim Kurumları Sınavında ilk bin, 

ilk beş bin ve ilk on binde yer alan birçok öğrencinin tercihinin Üniversitemiz olması; 2018 

yılında ülkemizdeki 207 üniversite arasında TÜBİTAK’tan en fazla proje alan 28. üniversite 

olmamız; akademik performans ve başarı açısından ülkemizde 2000 yılından sonra kurulmuş 

olan 95 Üniversite arasında 11 sıraya yükselmemiz ve dünyanın en iyi ilk 2500 Üniversitesi 

arasına girmeyi başarmış olmamız Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin kalite anlamında 

belli bir mesafeyi kat ettiğinin en açık göstergeleridir. Bugüne kadar birçok iş yapmış olmakla 

birlikte daha yapacak çok işimiz olduğunun da farkındayız. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken; kalite sürecinde başından beri hep 

bizim yanımızda olan ve Üniversitemize destek veren Türk Standardları Enstitüsünün 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Adem Şahin ile çalışma arkadaşlarına, üniversitemiz 



bünyesinde bu süreci yürüten başta kalite ve ISO 9001 komisyonu üyeleri olmak üzere, süreci 

sahiplenen ve destek veren Dekan ve Müdürlerimiz ile Üniversitemizin kalitesinin daha da 

artması için elini taşın altına koyan, gayret gösteren tüm akademik ve idari personelimize ve 

bu mutlu günümüzde yanımızda olan siz saygıdeğer konuklara şahsım ve Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi ailesi adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. 

Daha nice güzel günlerde birlikte olmak arzusuyla hepinize hayırlı günler diliyorum. 


