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A.KURUM HAKKINDA BĠLGĠLER 

 

1. ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

YazıĢma Adresi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin YerleĢkesi - Fener Mahallesi 

53100 Merkez/RĠZE 

Telefon 

 

 

GSM 

+90 (464) 223 61 26 

+90 (464) 223 52 31 

+90 (464) 223 54 81 

05058661078 

Faks +90 (464) 223 53 76 

E-posta istiklal.vural@erdogan.edu.tr; istiklalvice@yahoo.com 

 

 

2.TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

Üniversitemiz 17 Mart 2006 tarihinde 26111 Sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 5467 Sayılı 

“Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetim 

Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik 

Yapılması Hakkında Kanun‟‟ ile Rize ilinde “Rize Üniversitesi‟‟ adıyla kurulmuĢtur. Bu 

kanunla; 3837 Sayılı kanunla 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi‟ne bağlı olarak 

kurulan Ġlahiyat Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi; 01.09.1997 tarih ve 9892 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi‟ne bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi 

ve Eğitim Fakültesi; 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı olarak kurulan ve 1982 

yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi‟ne bağlanan Meslek Yüksekokulu;  Yükseköğretim Genel 

Kurulunun 23.01.1996 gün ve 96.1.6 sayılı kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi‟ne bağlı 

olarak kurulan Fındıklı Meslek Yüksekokulu;  Yükseköğretim Genel Kurulunun 29.01.2003 

tarih ve 226/2048 Sayılı Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi‟ne bağlı olarak kurulan 

ArdeĢen Meslek Yüksekokulu ve Sağlı Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Sağlık Bakanlığına 

bağlı iken, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 24.11.1992 tarih ve 4744- 19838 Sayılı Karar 

yazısı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi‟ne devredilen Sağlık Yüksekokulu ile yeni kurulan Tıp 

Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile 

birlikte kurulmuĢtur. 

Üniversitemiz kuruluĢundan itibaren hızla büyümeye devam etmiĢ, yeni fakülteler, 

yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve araĢtırma merkezleri kurulmuĢ ve yeni bölümler 

açılmıĢtır. 2008 yılında Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 31.03.2008 tarih ve 1297 sayılı 

kararıyla Pazar ilçesinde Pazar Meslek Yüksekokulu ve 2008/13602 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararıyla da Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi; 2009 yılında 2009/19497 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararıyla Derepazarı ilçesinde Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu, 15 Aralık 2009 

tarihinde de 2009/15637 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Güneysu ilçesinde Güneysu Fizik 

mailto:istiklal.vural@erdogan.edu.tr;
mailto:istiklalvice@yahoo.com
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Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu; 2010 yılında 2010/782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 

DiĢ Hekimliği Fakültesi; 2011 yılında 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Mühendislik 

Fakültesi, 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuĢtur. 

Üniversitemizin en köklü birimi olan Rize merkezdeki Meslek Yüksekokulu 09 ġubat 2012 

tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik 

Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıĢtır. 

11 Nisan 2012 tarihinde yayımlanan 6287 sayılı “Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu Ġle Bazı 

Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 19 uncu maddesiyle “Rize Üniversitesi”nin 

adı “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi” olarak değiĢtirilmiĢtir. Yine 2012 yılında 2012/3079 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla „‟Hukuk Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, ArdeĢen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu; 2012/3243 Sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararıyla Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Fındıklı Uygulamalı 

Bilimler Yüksekokulu; Yükseköğretim Genel Kurulunun 5 Nisan 2012 tarihli toplantısında da 

Adalet Meslek Yüksekokulu‟‟ kurulmuĢtur. Son olarak 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararıyla ArdeĢen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılarak ArdeĢen Turizm Fakültesi ile 

2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu kapatılarak 

Denizcilik Fakültesi kurularak mevcutlar oluĢturulmuĢ olup, toplam 17.521 öğrencisi, 939 

akademik ve 375 idari personeli ile toplam 457.156 m
2
 taĢınmaz alan üzerinde 211.092 m

2
 kapalı 

alanda hizmet vermektedir. 

Mevcut altyapı ile ilgili Ayrıntılı bilgiler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2015 Faaliyet 

Raporundan görülebilir (http://strateji.erdogan.edu.tr/page/idari-faaliyet-raporlari/8). 

3. MĠSYONU, VĠZYONU, DEĞERLERĠ VE HEDEFLERĠ 

Bu kısımda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin misyonu, vizyonu, değerleri ve hedefleri özet 

olarak sunulmaktadır. Bu özet bilgiler 2013-2017 stratejik planına ait olup bir sonraki döneme ait 

stratejik plana ait çalıĢmalara 2016 yılı güz döneminde baĢlanacaktır. 

Üniversitenin Misyonu 

Ġnsan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiĢ nitelikli 

bireyler yetiĢtirmek, kaliteli sağlık hizmeti sunmak,  araĢtırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel 

standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik 

kalkınmasına katkı sağlamak. 

Üniversitenin Vizyonu 

Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal 

ve uluslararası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen, sağlık ve mühendislik alanındaki 

özgün araĢtırmalarıyla tanınan, saygın bir üniversite olmak. 

Üniversitenin Değerleri ve Hedefleri 

Adalet, Dürüstlük, Doğruluk, Sorumluluk, Evrensellik, Bilimsellik, Akılcılık, Yenilikçilik, 

Akademik Özgürlük, Verimlilik, GiriĢimcilik, Güvenilirlik, ġeffaflık, Ġnsan Odaklılık, 

Katılımcılık ve PaylaĢımcılık. 

http://strateji.erdogan.edu.tr/page/idari-faaliyet-raporlari/8


6 

 

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ-ĠÇ DEĞERLENDĠRME RAPORU-TEMMUZ 2016 

 

Üniversitenin Stratejik Planda Yer Alan Temel Stratejik Amaçları 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2013-17 stratejik planında yer alan temel stratejik amaçlara 

http://strateji.erdogan.edu.tr/page/2013-%E2%80%93-2017-stratejik-plan/6 bağlantısından 

eriĢilebilir. 

4. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM HĠZMETĠ SUNAN BĠRĠMLER 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi‟nde 2016-2017 Eğitim-Öğretim dönemi itibarıyla 12 fakülte 

34 aktif, 16 pasif olmak üzere toplam 50 bölüm/program), 5 yüksekokul (5 aktif, 1 pasif olmak 

üzere 6 bölüm/program), 7 meslek yüksekokulu (42 aktif, 26 pasif olmak üzere toplamda 66 

bölüm/program) ve 3 enstitü (fen bilimleri enstitüsünde 15 aktif, sağlık bilimleri enstitüsünde 5 

aktif ve sosyal bilimler enstitüsünde 15 aktif ve 1 pasif program) eğitim-öğretim hizmeti 

sunmaktadır (Bkz. EK 1). 

Lisans ve Önlisans Programları 

Üniversitemizde öğrencilere fiilen eğitim-öğretim hizmeti sunan 39 adet lisans ve 42 adet 

önlisans programı bulunmaktadır. Önlisans ve lisans öğretimine alınacak öğrenci sayıları ve giriĢ 

koĢulları, ilgili kurulların önerisi ve Üniversitemizin senatonun kararı doğrultusunda 

Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ġlk defa kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt iĢlemlerinin 

tarihleri, gerekli koĢulları ve istenen belgeler Üniversitemiz senatosu tarafından belirlenir ve ilân 

edilir.  

Her akademik yılın ilk haftası içerisinde, birinci sınıf öğrencileri için üniversite hayatı, Rize 

kenti ve üniversite ile ilgili olanaklar (sosyal, kültürel ve spor v.b.), sağlık hizmetleri, kurallar ve 

yönetmelikler ve diğer akademik konularla ilgili “Oryantasyon” etkinlikleri düzenlenmektedir. 

Üniversitemize kayıt yaptıran her öğrenciye içinde Üniversitemiz ve kentle alakalı gerekli tüm 

bilgilerin özet olarak yer aldığı bir rehber verilmektedir.  

Erasmus, Mevlana ve Farabi programları kapsamında, her fakülte/bölüm ve yüksekokulda tüm 

akademik konularda Üniversitemize gelen ve diğer üniversitelere giden öğrencilerle ilgilenen 

Erasmus-AKTS akademik koordinatörleri bulunmaktadır ve bu koordinatörler öğrencilere ilgili 

konularda rehberlik yapmaktadırlar. 

Lisansüstü Programları 

Üniversitemizde öğrencilere fiilen eğitim-öğretim hizmeti sunan 23 adet tezli, 2 adet tezsiz 

yüksek lisans programı ve 11 adet doktora programı bulunmaktadır. Yüksek lisans, doktora ve 

sanatta yeterlik programı öğrencisi, birinci yarıyıl baĢında çalıĢmak istediği anabilim/anasanat 

dalında görevli üç öğretim üyesini sıralayarak enstitü anabilim/anasanat dalı baĢkanlığına 

bildirir. Anabilim/anasanat dalı baĢkanlığı, yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programı 

öğrencileri için tez danıĢmanını birinci yarıyıl baĢında ilgili enstitüye önerir. Tez/sanat eseri 

danıĢmanı, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleĢir. DanıĢman atanıncaya kadar bu görev 

enstitü anabilim/anasanat dalı baĢkanı tarafından yürütülür. Tez/sanat eseri çalıĢmasının 

niteliğinin birden fazla tez/sanat eseri danıĢmanı gerektirdiği durumlarda, enstitü 

anabilim/anasanat dalı baĢkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci 

tez/sanat eseri danıĢmanı atanabilir. Ġkinci tez/sanat eseri danıĢmanı diğer Üniversitelerden, 

alanında doktora unvanlı uzman kiĢilerden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan 

yabancı Üniversiteler ile araĢtırma kuruluĢlarından da seçilebilir. Tez/sanat eseri danıĢmanı; 

programda görevli öğretim üyeleri, yoksa doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık 

http://strateji.erdogan.edu.tr/page/2013-%E2%80%93-2017-stratejik-plan/6
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derecesine sahip kadrolu öğretim görevlileri arasından seçilir. DanıĢmanın emekliye ayrılması, 

baĢka bir üniversiteye atanması, 6 aydan daha fazla yurt dıĢında görevlendirilmesi gibi istisnai 

durumlar ile öğrencinin veya tez/sanat eseri danıĢmanının talep etmesi halinde, 

anabilim/anasanat dalı baĢkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüĢü ile öğrencinin 

tez danıĢmanı değiĢtirilebilir. 

Çift Anadal ve Yandal Programları 

Üniversitemizde çiftanadal-yandal eğitimi aktif bir biçimde yürürlükte değildir. 2016-17 eğitim-

öğretim yılından itibaren bu programların aktifleĢtirilmesi planlanmaktadır. 

5. ARAġTIRMA FAALĠYETĠNĠN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BĠRĠMLER 

Bu bölümde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin Ar-Ge faaliyeti gerçekleĢtiren, bu kapsamda 

hizmet sunan ve destek veren tüm birimleri (araĢtırma merkezleri, laboratuvarlar, proje 

koordinasyon birimi, teknoloji transfer ofisi, fikri mülkiyet kurulu, teknoparklar, kuluçka 

birimleri vb.) hakkında kısaca bilgilendirme yapılmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

2006 yılında kurulan genç bir üniversite olmasına rağmen AraĢtırma-GeliĢtirme faaliyetlerine 

büyük önem dolayısıyla bu alanda faaliyet gösteren birim sayısını süratle artırmaktadır. Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesinde AraĢtırma-GeliĢtirme faaliyeti gerçekleĢtiren, bu kapsamda 

hizmet sunan ve destek veren tüm birimler Ģunlardır: 

1. Uygulama AraĢtırma Merkezleri, 

2. Merkez Laboratuvarı, 

3. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü, 

4. RTEÜ Teknoloji Transfer Ofisi, 

Uygulama AraĢtırma Merkezleri 

Üniversitemize bağlı olarak 12 Uygulama AraĢtırma Merkezi mevcuttur. Faaliyet alanları ve 

çalıĢma düzenleri ekte verilmiĢtir. https://erdogan.edu.tr/arastirma-merkezleri adresinden aktif 

olan merkezlerin web sayfalarına ulaĢılabilir. 

Merkez Laboratuvarı 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi‟ndeki tüm laboratuvarlar Merkez Laboratuvar çatısı altında 

sektöre ve diğer ilgililere daha iyi hizmet vermek için birleĢtirilmiĢtir. http://arge.erdogan. 

edu.tr/merlab/ adresinden Merkez Laboratuvarına ulaĢılabilmektedir.  

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü web sayfasına http://bapk.idari.erdogan.edu.tr/ 

adresinden eriĢilebilir. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü‟nün 2015 yılında 

gerçekleĢtirdiği faaliyetlere ise http://bapk.idari.erdogan.edu.tr/tr/page/-faaliyet-raporlari/1182 

adresinden ulaĢılabilir. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çalıĢmalar ve kabul edilen yeni 

yönetmelikler çerçevesinde, Bilimsel AraĢtırma Projelerinin yürütülmesine iliĢkin usul ve 

esaslarda değiĢikliklerin yapılması zorunlu hale gelmiĢtir. Yapılan çalıĢmalar ile son Ģekli verilen 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Uygulama Esaslarına  http://bapk.idari.erdogan.edu.tr/ 

tr/news-detail/bap-uygulama-esaslari-2016/47; BAP Yönergesine ise http://bapk.idari.erdogan. 

edu.tr/tr/news-detail/bap-yonerge-2016/46 adreslerinden eriĢilebilir. 

https://erdogan.edu.tr/arastirma-merkezleri
http://bapk.idari.erdogan.edu.tr/
http://bapk.idari.erdogan.edu.tr/tr/page/-faaliyet-raporlari/1182
http://bapk.idari.erdogan.edu.tr/%20tr/news-detail/bap-uygulama-esaslari-2016/47
http://bapk.idari.erdogan.edu.tr/%20tr/news-detail/bap-uygulama-esaslari-2016/47
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RTEÜ Teknoloji Transfer Ofisi 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi teknoloji transfer ofisi http://arge.erdogan.edu.tr/tto/ 

adresinde faaliyetlerini sürdürmektedir. RTEÜ teknokent ve kuluçka merkezlerinin oluĢturulması 

süreci ise devam etmektedir. 

6. ĠYĠLEġTĠRMEYE YÖNELĠK ÇALIġMALAR 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, daha önceden, Yükseköğretim Kalite Kurulu veya baĢka bir 

dıĢ değerlendirme biriminin gerçekleĢtirdiği dıĢ değerlendirme sürecinden geçmemiĢtir.  

B. KALĠTE GÜVENCESĠ SĠSTEMĠ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, ulusal ve küresel düzeyde rakipleriyle baĢa baĢ rekabet 

edebilmek için kendisinin zayıf ve üstün yönlerini tespit edebilen, önüne çıkan fırsat ve tehditleri 

iyi değerlendiren, iç ve dıĢ paydaĢların değerlendirmelerini kurum yöneticilerinin 

değerlendirmeleri ile birleĢtirebilen ve süreklilik arz eden bir kalite sürecinin oluĢturulmasına ve 

kurum bünyesinde özgün bir kalite kültürü meydana getirmenin gereğine inanmaktadır.  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi‟nde iyi düzenlenmiĢ bir iç kontrol sistemi mevcuttur. 5018 

Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği Üniversitemizde Ġç Kontrol çalıĢmaları, 

2012 tarihinde yapılan bilgilendirme toplantısıyla fiilen baĢlatılarak birimler bazında kurulan 

çalıĢma ekipleriyle Ekim.2013 tarihinde yapılan iç kontrol çalıĢtayında “kamu iç kontrol 

standartlarına uyum eylem planı (Revize I)” hazırlanmıĢtır. Bu çalıĢma Kasım 2015 tarihinde 

revize edilmiĢtir. Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (Revize II) kitapçığına 

http://strateji.erdogan.edu.tr/Files/Documents/kitapcik-son-25112015092520.pdf adresinden 

eriĢilebilir. Bu çerçevede öngörülen eylemlerin kronolojik sıralamaya göre dizilmiĢ haline ise 

http://strateji.erdogan.edu.tr/Files/Documents/kronolojik-25112015092912.pdf adresinden 

ulaĢılabilir.  

C.EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM 

1. PROGRAMLARIN TASARIMI VE ONAYI 

Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) 

tasarımında anket veya benzeri bir çalıĢma ile dıĢ paydaĢ katkısı belirlenmemektedir. Ders 

müfredatının ilk defa belirlenmesi veya mevcut ders müfredatının revize edilmesi sürecinde 

müfredatın belirleneceği yıla ait ilgili bölüm/programın bulunduğu en yüksek puanla öğrenci 

alan ilk 8-10 yerli ve 2 yabancı üniversitenin ilgili bölüm/programlarının ders planlarının % 80 

uyumlu olması ilkesi dikkate alınmaktadır. Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve 

müfredatın (eğitim programının) tasarımında öğrencilere yönelik “Ders ve Ders Sorumlusu 

Değerlendirme Formu” ile öğrencilerin katkısı belirlenmeye çalıĢılmaktadır (Bkz. EK 2). 

Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri) Bologna sürecine uyumlu bir 

biçimde belirlenmektedir. 

Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle 

(TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmakta ve programların yeterlilikleriyle ders öğrenme 

çıktıları arasında iliĢkilendirme yapılmaktadır. 

http://arge.erdogan.edu.tr/tto/
http://strateji.erdogan.edu.tr/Files/Documents/kitapcik-son-25112015092520.pdf
http://strateji.erdogan.edu.tr/Files/Documents/kronolojik-25112015092912.pdf
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Yeni bir programın açılması veya mevcut programın müfredatının yenilenmesi sürecinde 

“müfredatın belirleneceği yıla ait ilgili bölüm/programın bulunduğu en yüksek puanla öğrenci 

alan ilk 8-10 yerli ve 2 yabancı üniversitenin ilgili bölüm/programlarının ders planlarının % 80 

uyumlu olması ilkesi” çerçevesinde ilgili birimin kurul kararı, Üniversitenin Kalite Kurulunun 

(Bkz. EK 3) onayı ve Senato kararı ile birlikte programların ders planlarının onaylanma süreci 

gerçekleĢtirilmektedir.  

Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir Ģekilde ilan edilmektedir. 

Programların tasarım ve onayı baĢlığı altında bulunan soruların cevaplarına aĢağıdaki linkten 

ulaĢılabilir. Üniversitemiz web sayfasında öğrenci baĢlığı altında yer alan ders bilgi paketi 

sayfası http://bologna.erdogan.edu.tr/organizasyon.php?kultur=tr-TR&mod= bağlantısında yer 

almaktadır. 

2. ÖĞRENCĠ MERKEZLĠ ÖĞRENME, ÖĞRETME VE DEĞERLENDĠRME 

Programlarda yer alan derslerin öğrenci iĢ yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) 

belirlenmektedir. Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dıĢındaki iĢyeri ortamlarında 

gerçekleĢtirebilecekleri uygulama ve stajların iĢ yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve 

programın toplam iĢ yüküne dâhil edilmektedir.  

Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları birimler düzeyinde ve ilgili ders 

bağlamında öğretim elemanlarınca gerçekleĢtirilmektedir. Bu çerçevede Üniversite genelinde 

ayrı bir program/plan uygulanmamaktadır. 

BaĢarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına 

ulaĢıldığını ölçebilecek Ģekilde birimler düzeyinde ve ilgili ders bağlamında öğretim 

elemanlarınca tasarlanmaktadır. 

Doğru, adil ve tutarlı Ģekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir yöntem 

(sınavların/notlandırmanın/derslerin tamamlanmasının/mezuniyet koĢullarının önceden 

belirlenmiĢ ve ilan edilmiĢ kriterlere dayanması, vb.) birimler düzeyinde izlenmekte ve 

değerlendirilmektedir. 

Öğrencinin ders ve sınavlara katılmasına engel oluĢturan görevlendirme, izinli sayılma, disiplin 

cezası,  rapor vb. haklı ve geçerli mazeretlerle ilgili durumlar yönetmeliklerimizde 

bulunmaktadır. Ġlgili mevzuatlara Üniversitemiz Mevzuatı linkinden ulaĢılabilir 

(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/55568171?AspxAutoDetectCookieSupport=1). 

Özel yaklaĢım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için düzenlemeler 

mevcuttur (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/55568171?AspxAutoDetectCookieSupport=1).  

3.ÖĞRENCĠLERĠN KABULÜ VE GELĠġĠMĠ TANINMA VE SERTĠFĠKALANDIRMA 

Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmaktadır. Öğrenci 

kabulü ile ilgili (ÖSYM, yabancı uyruklu, yatay-dikey geçiĢ, lisansüstü vb.) yönetmeliklerimiz 

ve yönergelerimizde açıkça kriterler belirtilmektedir. Ġlgili mevzuatlara Üniversitemiz Mevzuatı 

(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/55568171?AspxAutoDetectCookieSupport=1) 

linkinden ulaĢılabilir. 

Yeni kayıt yaptıran öğrencilere Üniversiteyi tanıtmak amacıyla, ilgili birimler tarafından 

oryantasyon programları düzenlenmektedir. Kayıt esnasında öğrencilere oryantasyon el kitabı 

verilir. Her öğrenciye ilgili akademik birim tarafından bir akademik danıĢman atanır. 

http://bologna.erdogan.edu.tr/organizasyon.php?kultur=tr-TR&mod=
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BaĢarılı öğrencinin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki akademik 

baĢarısının teĢvik edilmesi ve/veya ödüllendirmesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

GeliĢtirme Vakfı‟nın katkılarıyla iki aĢamalı bir teĢvik sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemin ana 

unsurları Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, Yükseköğretim Programlarının 

KoĢul ve Açıklamaları madde 841‟de her yıl açıklanmaktadır
1
 (Bkz. EK 4).  

Öğrencilerin kayıt yaptırdıktan sonra, eğitim-öğretim konularında karĢılaĢacakları sorunların 

çözümünde yardımcı olmak üzere akademik danıĢman görevlendirilir. DanıĢman, danıĢmanı 

olduğu öğrencileri izler, yol gösterir, derse kayıt iĢlemlerini üniversite yönetim kurulunun 

belirleyeceği esaslar çerçevesinde denetler ve öğrencinin sosyal ve kültürel durum ve 

faaliyetlerinin baĢarısını olumsuz etkilememesi için gerekli yönlendirmeleri yapar. Ġlgili 

akademik birim sorumlusu gerektiğinde öğretim elemanlarından danıĢmanı olduğu öğrencilerle 

ilgili faaliyetler ve öğrencilerin baĢarı durumu hakkında rapor isteyebilir. 

Öğrenci hareketliliğini teĢvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi 

konularda gerekli düzenlemeler bulunmaktadır. Öğrenci değiĢim programları Erasmus, Mevlana, 

Farabi öğrenci hareketliliği programlarından gelen-giden öğrenci faydalanmaktadır. Öğrenci 

hareketliliğinden faydalanarak yurt dıĢında eğitim alan öğrencilerin almıĢ oldukları dersler 

transkriptlerine orjinal isimleri ile girilmektedir. Öğrenci hareketliliği ile ilgili detaylı bilgiye 

http://disiliskiler.erdogan.edu.tr/  adresinden ulaĢılabilir. 

4.EĞTĠM-ÖĞRETĠM KADROSU 

Bazı bölüm/programlarda kısmi düzeyde sıkıntılar yaĢanmasına rağmen eğitim-öğretim sürecini 

etkin Ģekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte akademik kadrosu bulunmaktadır 

(Bkz. EK 5). 

Eğitim-öğretim kadrosunun iĢe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler 

“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”  çerçevesinde 

gerçekleĢtirilmektedir (Bkz.EK 6). 

Kuruma dıĢarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi ilgili mevzuat 

doğrultusunda ve ilgili birim kurullarının talebi üzerine kalite komisyonunun onayı ile 

gerçekleĢtirilmektedir. 

Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalıĢma 

alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüĢmesi ilgili akademik birimlerin 

yetkili kurulları ve yönetimleri tarafından izlenmektedir. 

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki geliĢimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileĢtirmek 

için öğretim elemanlarının iki yurtdıĢı ve dört yurtiçi bilimsel faaliyetleri mali açıdan 

desteklenmektedir. Her yıl yabancı dil, görgü ve tecrübelerini geliĢtirmelerine yardımcı olmak 

amacıyla 30 öğretim elemanı üç haftalık bir süre için yurtdıĢına gönderilmektedir.  

Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik 

mekanizmalar mevcut değildir. 

Eğitim bileĢeni kapsamındaki hedeflere ulaĢmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun, nicelik 

ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini güvence altına almanın garantisi olmamakla birlikte RTEÜ 

GeliĢtirme Vakfı‟nın katkısıyla öğretim üyelerinin bilimsel çalıĢmaları ödüllendirilerek ve lojman 

                                                 
1
 ÖSYS, (2016), Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, s.612. 
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ihtiyaçlarının giderilmesi için çalıĢmalar yapılarak Üniversitenin rekabet gücü ve çekiciliği 

artırılmaya ve bu yolla nitelikli öğretim elemanlarının Üniversitemizde kalması sağlanmaya 

çalıĢılmaktadır. 

5.ÖĞRENME KAYNAKLARI, ERĠġĠLEBĠLĠRLĠK VE DESTEKLER 

Üniversitemiz 2006 yılında kurulan genç bir üniversite olduğundan fiziki yapılanması hızla 

devam etmektedir. Ancak mevcut altyapısıyla eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme 

ortamlarını (derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine 

göre atölye, klinik, laboratuvar, tarım alanları, müze, sergi alanı, bireysel çalıĢma alanı, vb.) 

yeterli ve uygun donanıma sahip olacak Ģekilde sağlamaktadır. 

Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teĢvik etmektedir.  

Öğrencilerin mesleki geliĢim ve kariyer planlamasına yönelik akademik danıĢmanlar, ilgili 

birimlerin gerçekleĢtirdiği kariyer günleri ve oluĢturulmakta olan “mezun bilgi sistemi” ile 

destek sağlanmaya çalıĢılmaktadır. 

Öğrencilere yönelik psikolojik rehberlik hizmeti sunulmasına yönelik hazırlıklar devam 

etmektedir. Öğrencilere yönelik sağlık hizmeti sunulmamaktadır. 2015 – 2016 Akademik 

Yılında Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren aktif topluluk 

sayısı 61‟dir.  Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren öğrenci 

toplulukları 2015 – 2016 Akademik Yılında 179 faaliyet düzenlemiĢlerdir.  Düzenlenen topluluk 

faaliyetlerinden 4700 öğrenci yararlanmıĢtır. Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı tarafından 

öğrenci topluluklarınca 2015 – 2016 Akademik Yılında düzenlenen faaliyetlere 86.111.12 TL 

harcama yapılmıĢtır.  

Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları, teknoloji 

donanımlı çalıĢma alanları vs.) mevcuttur (bkz. http://strateji.erdogan.edu.tr/page/idari-

faaliyet-raporlari/8).  

Öğrenci geliĢimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler Öğrenci Toplulukları Yönergesi 

çerçevesinde desteklenmektedir (Bkz. EK 7). 

Özel yaklaĢım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) yeterli ve kolay 

ulaĢılır öğrenme imkânları ile öğrenci desteğini “Engelli Öğrenci Eğitim, Öğretim Ve Sınav 

Yönergesi” çerçevesinde sağlamaya çalıĢmaktadır (Bkz. EK 8). 

Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği ilgili mevzuat gereği kontrol, 

denetim ve gözlemleme ile vazifeli kiĢi veya kurullar tarafından yapılan kontrol, denetim ve 

gözlemlemelerle güvence altına alınmaktadır. 

6. PROGRAMLARIN SÜREKLĠ ĠZLENMESĠ VE GÜNCELLENMESĠ 

Ġç paydaĢlar (öğrenci-öğretim elemanı) dönem sonlarında ders ve ders sorumlusu değerlendirme 

anketi uygulanmaktadır (Bkz. EK 2). Anket sonuçları ilgili birim yöneticilerine bildirilmektedir. 

Üniversitemizin Kalite Komisyonu anketlerden elde edilen geribildirimleri dikkate alarak 

çalıĢmalarına yön vermektedir. 

Gözden geçirme faaliyetleri stratejik planda öngörülen Ģekilde gerçekleĢtirilmektedir (Bkz. 

http://strateji.erdogan.edu.tr/page/2013-%E2%80%93-2017-stratejik-plan/6). 

http://strateji.erdogan.edu.tr/page/idari-faaliyet-raporlari/8
http://strateji.erdogan.edu.tr/page/idari-faaliyet-raporlari/8
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Programların eğitim amaçlarına iliĢkin hedeflerine ulaĢtığını; öğrencilerin ve toplumun 

ihtiyaçlarına cevap verip vermediği hususunda anket çalıĢmaları yapılmaktadır. Ancak izleme ve 

ölçme ile ilgili etkin ve ayrıntılarıyla düzenlenmiĢ bir çalıĢma bulunmamaktadır. 

Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına iliĢkin taahhütleri güvence altına alabilmek 

amacıyla C1 alt baĢlığında dile getirilen ilkeye göre programlar tasarlanmaktadır. Programların 

eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına iliĢkin taahhütleri güvence altına almaya yönelik ayrıntılı 

bir çalıĢma henüz uygulanmamaktadır. 

Ç. ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME 

1.ARAġTIRMA STRATEJĠSĠ VE HEDEFLERĠ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi‟nin araĢtırma stratejisi, hedefleri ve bu hedefleri 

gerçekleĢtirecek kiĢiler belirlenmiĢtir. Bunlara iliĢkin bilgiler; EK 9‟daki Teknoloji Transfer 

Ofisi Yönergesinde, EK 10‟deki BAP Yönergesinde, EK 11‟deki Merkezi AraĢtırma 

Laboratuvarı Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yönetmeliğinde, EK 12‟teki Karadeniz Stratejik 

Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yönetmeliğinde ve EK 13‟teki Uzaktan Eğitim Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi Yönetmeliğinde yer almaktadır.  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi; BAP komisyonu ve Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim 

Kurulunun belirlemiĢ olduğu öncelikli araĢtırma alanları ile ilgili faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Kurumun araĢtırmada öncelikli alanlarında Uygulama ve AraĢtırma (UYGAR) Merkezleri vardır 

ve bu merkezlerin hedefleri belirli, çıktıları ise izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Kurum; 

araĢtırmada öncelikli alanları ile ilgili, iç ve dıĢ paydaĢların önerileri doğrultusunda bilimsel 

ve/veya sektörel toplantılar düzenlenmektedir.  

Kurum, Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla araĢtırma ve lisansüstü faaliyetlerinin sonuçlarını 

diğer akademik faaliyetler (eğitim-öğretim, topluma hizmet) için en etkin ve verimli bir biçimde 

kullanmaktadır ve bunun için stratejisi mevcuttur. Ek 9‟daki Teknoloji Transfer Ofisi 

Yönergesinde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunmaktadır.  

Kurum; kurumlar arası araĢtırma faaliyetlerini desteklemekte, kamu ve özel kesimle ortak AR-

GE çalıĢmalarında bulunmaktadır. Bölgemizde bulunan ÇAYKUR ile katma değer yaratacak 

ortak araĢtırma faaliyetlerinin geliĢtirilmesi için çalıĢmalar yürütülmekte; Sanayide özel ve kamu 

iktisadi teĢebbüsleriyle ortak TÜBĠTAK, SAN-TEZ ve Uluslararası projeler 

gerçekleĢtirilmektedir.  

Kurum; mevcut çalıĢma grupları aracılığıyla disiplinler arası ve/veya çok disiplinli araĢtırma 

faaliyetlerini desteklemektedir. Bu amaçla birçok çalıĢma grubu bir araya getirilmiĢ ve 

çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. Bu çalıĢma gruplarından birisi; kimya, biyokimya, biyoloji, 

mühendislik gibi pek çok bilim alanının ortaklığında gerçekleĢen biyosensör çalıĢma grubudur. 

ÇalıĢma grubunun http://arge.erdogan.edu.tr/bios/websitesinde araĢtırma sonuçları 

sunulmaktadır. 

Kurum; yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda Kalkınma Bakanlığı‟na bağlı, 

Doğu Karadeniz Bölgesinde ekonomik kalkınma ve sosyal geliĢmenin hızlandırılmasını 

hedefleyen Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı (DOKAP) ile ortak 

projeler yürütmektedir. Bu projeler; bölgesel/ulusal açıdan değerlendirildiğinde ülkemiz 2023 

hedeflerine hizmet eden sonuçlar üretmektedir.  
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Kurumun, etik değerleri benimsetmek üzere kurmuĢ olduğu etik komisyonları vardır.  

Kurumda gerçekleĢtirilen araĢtırmaların çıktıları (proje raporu, yayın, patent vb.) Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi GeliĢtirme Vakfı tarafından ödüllendirilmektedir. 

Kurum BAP Birimi ve Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla ulusal/uluslararası araĢtırma 

fırsatları ile ilgili kurum içi bilgi paylaĢımı yapmaktadır. 

Verilen doktora derecelerinin çeĢitliliği ve doktora öğrencilerinin yurtiçi ve yurtdıĢı 

üniversitelerde öğretim görevlisi olarak iĢe baĢlama oranları takip ediliyor mu? Kurum 

tarafından verilen doktora derecesi ile akademik ortamda iĢ bulan öğrencilerin oranı nedir? 

Verilen doktora derecelerinin çeĢitliliği kurum tarafından takip edilmektedir.  

Kurum; BAP Birimi aracılığıyla, araĢtırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için gerekli 

fiziki/teknik altyapının ve mali kaynakların oluĢturulmasına ve uygun Ģekilde kullanımına 

yönelik politikalar üretmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilginin bulunabileceği BAP Yönergesi Ek 

10‟da yer almaktadır.  

Kurum öncelikleri kapsamındaki araĢtırma faaliyetlerine yönelik teĢvikleri ile bu faaliyetlerin 

nitelik ve nicelik olarak sürdürülebilirliğini güvence altına almaktadır. 

2. ARAġTIRMA KAYNAKLARI 

Kurumun, kurum içi kaynakların araĢtırma faaliyetlerine tahsisine yönelik açık kriterleri Ek 

10‟da yer alan BAP yönergesi ile belirlenmiĢ olup bu yönerge her yıl gözden geçirilmektedir.  

AraĢtırma faaliyetlerine kurum için kaynakların tahsisinde; kurumun araĢtırma öncelikleri ile 

uyum, çok ortaklı/disiplinli araĢtırmalar, kurumlar arası ve/veya uluslararası ortaklıklar, 

lisansüstü çalıĢmalar, temel araĢtırma, uygulamalı araĢtırma, deneysel geliĢtirme ve 

çıktı/performans parametreleri dikkate alınmaktadır. 

Kurum kaynakların etkin/verimli kullanımını sağlamak ve ilave kaynak temin edebilmek için 

iç/dıĢ paydaĢlarla iĢbirliğini ve kurum dıĢından kaynak teminini Ek 9‟da yer alan Teknoloji 

Transfer Ofisi Yönergesi ve Ek 10‟da yer alan BAP Yönergesi ile teĢvik etmekte ve 

desteklemektedir. BAP Birimi iç paydaĢlarla, TTO ise dıĢ paydaĢlarla iĢbirliğine ağırlık 

vermektedir.  

Kurum; etik komisyonları ve Teknoloji Transfer Ofisi TPE Bilgi ve Döküman Birimi ve AB 

UFUK2020 (HORIZON2020) Bilgi Çoğaltıcısı OluĢumu aracılıklarıyla, araĢtırma faaliyetlerinin 

etik kurallara uygun yürütülmesini sağlamaktadır. Etik Kurul; bilimsel yöntem ve toplumun 

endiĢelerini göz önünde bulundurarak, araĢtırmalarda yer alan gönüllülerin, haklarını, 

güvenliğini ve esenliğini korumak amacındadır. Teknoloji Transfer Ofisi TPE Bilgi ve Doküman 

Birimi ise, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve Ufuk2020 çerçevesinde sunulan imkânlar 

konularındaki geliĢmelerin ve faaliyetlerin araĢtırmacılara aktarılmasını sağlamaktadır. TTO‟nun 

faaliyetleri ve verdiği hizmetler http://arge.erdogan.edu.tr/tto/ web sitesinde yer almaktadır. 

3. ARAġTIRMA KADROSU 

Kurum iĢe alınan/atanan araĢtırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip olmasını; ilgili 

yönetmelikler ile güvence altına almaktadır. 
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AraĢtırma kadrosunun yetkinliğinin geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesi için kurum, BAP Birimi ve 

Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla imkânlar sunmaktadır. Bu imkânlar ile ilgili detaylı bilgiye 

Ek 9 ve Ek 10‟dan ulaĢılabilir.  

Atama ve yükseltme sürecinde araĢtırma performansı; ilgili yönetmelikler ile 

değerlendirilmektedir. 

4. ARAġTIRMA PERFORMANSININ ĠZLENMESĠ VE ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ 

Kurumun araĢtırma performansı Strateji Daire BaĢkanlığı aracılığıyla verilere dayalı ve 

periyodik olarak ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. AraĢtırma performansının 

değerlendirilmesinde,  

- Doktora programlarına yönelik bilgiler (doktora programlarına kayıtlı öğrenci ve mezun 

sayıları, mezunların akademik ortamda ve/veya sanayi kuruluĢlarında çalıĢma oranları, yurt içi 

ve yurt dıĢında çalıĢma oranları vb.) 

- Bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkıları 

-Kurumun mevcut araĢtırma faaliyetleri, araĢtırma hedefleriyle uyumu ve bu hedeflerin 

sağlanmasına katkısı kalite göstergesi olarak değerlendirilmekte ve izlenmektedir. 

AraĢtırmaların kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik mekanizmalar oluĢum 

aĢamasındadır. Bu noktada Üniversitemize kazandırılan dıĢ kaynaklı projeler kurum vakfının 

desteğiyle ödüllendirilmektedir. Projelerin çıktılarının uluslararası platformlarda sunulması için 

teĢvikler uygulanmaktadır. 

Öğretim üyeleri ile sürekli toplantılar yaparak ve ikili görüĢmeler ile TTO üzerinden bilgi akıĢı 

sağlanmaktadır. Ayrıca yine TTO nun ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli alanlara 

yönlendirmesi ile bir sinerji oluĢturulmaktadır. Belirlenen hedefler doğrultusunda ar-ge 

çalıĢmaları takip edilmekte ve sürdürülmektedir. 

D.YÖNETĠM SĠSTEMĠ 

1. YÖNETĠM VE ĠDARĠ BĠRĠMLERĠN YAPISI 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye‟deki tüm kamu üniversiteleri gibi 2547 sayılı 

Yükseköğretim Yasası, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ve 2809 sayılı 

Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanunu çerçevesinde idari olarak yapılandırılmıĢ ve buna 

göre idare edilmektedir.  

Ġç kontrol ile ilgili uygulamalar B. Kısmında açıklanmıĢtır.  

2. KAYNAKLARIN YÖNETĠMĠ 

Ġdari ve destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin 

üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere hizmet içi eğitim kursları düzenlenmektedir. 

Üniversitemizde görev yapan tüm personelin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiĢ olup bu 

doğrultuda performans bilgi sistemi ve iĢ akıĢ ve süreç yönetimi uygulanmaktadır.  

Mali kaynakların yönetimi 5018 sayılı kanun çerçevesinde yönetilmekte olup, kaynakların 

kullanımı Performans Programlarındaki hedefler ve birimlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 
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ihtiyaç olan genel yönetim giderlerinde kullanılmaktadır. Kaynaklar sınırlı olduğundan etkin bir 

Ģekilde kullanılmaya çalıĢılmaktadır. 

TaĢınır ve TaĢınmaz kaynakların yönetimi ilgili mevzuatları çerçevesinde yönetilmekte olup, 

taĢınırların kayıtları Maliye Bakanlığı tarafından geliĢtirilen TaĢınır Kayıt ve Yönetim Sistemi 

Programı aracılığı ile takip edilmekte, TaĢınmazların kayıtları ise Üniversitemiz tarafından 

yazdırılan TaĢınmaz Mal Programı tarafından kayıt altına alınarak izlenmektedir. Ġhtiyaç 

duyulması halinde TaĢınır ve TaĢınmazlarla ilgili uygulamaya yön verici düzenlemeler yapılmak 

suretiyle TaĢınır ve TaĢınmazlar etkin olarak kullanılmaktadır. 

3. BĠLGĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ 

Üniversitemizde her türlü faaliyet ve sürece iliĢkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak 

üzere kapsamlı bir bilgi yönetim sistemi uygulanmaktadır (Bkz. https://ekampus.erdogan. 

edu.tr/welcome). Bu sistem altında personel bilgi sistemi, belge bilgi sistemi, performans bilgi 

sistemi, yaĢam hizmetleri sistemi, iĢ akıĢ sistemi, e-posta sistemi, akademisyen sistemi, BAP ve 

Öğrenci otomasyon sistemleri, akademik metin düzeltme sistemi ve video eğitim sistemi 

bulunmaktadır. 

4. KURUM DIġINDAN TEDARĠK EDĠLEN HĠZMETLERĠN KALĠTESĠ 

Kurum dıĢından alınan hizmetler 4734 sayılı kanun çerçevesinde ihale yapılmak suretiyle 

sağlanmakta olup, ilgili ihalenin teknik Ģartnamesinde tedarik sürecine iliĢkin kriterler 

belirlenmiĢtir. 

Kurum dıĢından alınan bu hizmetlerin uygunluğu ve kalitesi yapılan ihalenin türüne göre kurulan 

muayene kabul komisyonu ve denetim komisyonlarınca yapılmaktadır. 

5. KAMUOYUNU BĠLGĠLENDĠRME 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kamuoyunu ağırlıklı olarak https://erdogan.edu.tr/ adresi 

üzerinden bilgilendirmektedir. Uluslararası öğrenciler için https://erdogan.edu.tr/iso/ adresinde 

düzenlenen ayrı bir site mevcuttur.  

Her yıl yayınlanan Faaliyet Raporu, Yatırım Ġzleme ve Değerlendirme Raporu, Kurumsal Mali 

Durum ve Beklentiler Raporu ve Performans Programı ve web siteleri aracılığı ile kamuoyu 

bilgilendirilmektedir. (bkz. http://strateji.erdogan.edu.tr/page/idari-faaliyet-raporlari/8) 

Faaliyet Raporlarındaki bilgilerin güvenilirliği Ġç Kontrol Güvence Beyanlarıyla sağlanmaya 

çalıĢılmakta olup, bilgilerin güncelliği ve doğruluğu ise oluĢturulmaya çalıĢılan yönetim bilgi 

sistemi programı ile güvenceye alınmaktadır. 

6.YÖNETĠMĠN ETKĠNLĠĞĠ VE HESAP VEREBĠLĠRLĠĞĠ 

Üniversitemizin bilgi yönetim sistemi REBĠS kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve 

idari sistemini, yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkân 

tanıyacak Ģekilde tasarlamıĢtır.  

https://erdogan.edu.tr/
https://erdogan.edu.tr/iso/
http://strateji.erdogan.edu.tr/page/idari-faaliyet-raporlari/8
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E. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi daha önce YÖK veya dıĢ değerlendirme yapabilecek baĢka 

bir birim tarafından yapılan bir dıĢ değerlendirme sürecine tabi tutulmamıĢtır. Üniversitemizin 

güçlü ve iyileĢtirmeye açık yönleri yıllık faaliyet raporlarında düzenli olarak değerlendirilmekte 

ve stratejik planda öngörülen hedeflere ulaĢılıp ulaĢılmadığı analiz edilmektedir.  Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi Faaliyet Raporundaki GZFT analizi, performans sonuçları ve bu GZFT 

analizi sonucunda alınan ve alınabilecek tedbirler Faaliyet Raporlarında gösterilmektedir 

(http://strateji.erdogan.edu.tr/Files/Documents/2015-yili-faaliyet-raporu-1632016085719.pdf).   

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi‟nde araĢtırma-geliĢtirme, eğitim-öğretim ve yönetim sistemi 

boyutlarında kalitenin artırılması ve Üniversitenin sürdürülebilir bir biçimde rekabet gücünün 

artırılması için yeni bir kalite güvence sisteminin oluĢturulması, bu çerçevede stratejik planının 

revize edilmesi ve Üniversitenin kalite düzeyini sürekli iyileĢtirecek yeni süreç ve uygulamaların 

çok sayıda yeni projenin yürürlüğe konması suretiyle artırılması planlanmaktadır. 
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EK 1. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM HĠZMETĠ SUNAN BĠRĠMLER 

BĠRĠM BÖLÜM 

ÖĞRENCĠ 

ALDIĞI 

YIL 

DURUM 

Adalet MYO Adalet 2013 Aktif 

Adalet MYO Adalet II.Öğ. 2016 Aktif 

ArdeĢen MYO Bankacılık ve Sigortacılık 2008 Aktif 

ArdeĢen MYO Bilgisayar Programcılığı 2008 Aktif 

ArdeĢen MYO Bilgisayar Programcılığı II.Öğ. 2011 Aktif 

ArdeĢen MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2008 Pasif 

ArdeĢen MYO Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği 2008 Aktif 

ArdeĢen MYO Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2016 Aktif 

Fındıklı MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2008 Pasif 

Fındıklı MYO ĠĢletme Yönetimi 2005 Pasif 

Fındıklı MYO ĠĢletme Yönetimi II.Öğ. 2007 Pasif 

Fındıklı MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1998 Pasif 

Fındıklı MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları II.Öğ. 2007 Pasif 

Fındıklı MYO Pazarlama 2008 Pasif 

Fındıklı MYO Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği 2006 Pasif 

Pazar MYO Arıcılık 2009 Pasif 

Pazar MYO Bahçe Tarımı 2011 Pasif 

Pazar MYO Kooperatifçilik 2010 Pasif 

Pazar MYO Organik Tarım 2011 Aktif 

Pazar MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri 2009 Pasif 

Pazar MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2009 Aktif 

Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi 2011 Aktif 

Sağlık Hizmetleri MYO Ġlk ve Acil Yardım 2011 Aktif 

Sağlık Hizmetleri MYO Fizyoterapi 2016 Aktif 

Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2012 Aktif 

Sağlık Hizmetleri MYO YaĢlı Bakımı 2011 Aktif 

Sosyal Bilimler MYO Bankacılık ve Sigortacılık 2010 Pasif 

Sosyal Bilimler MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2010 Aktif 

Sosyal Bilimler MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı II.Öğ 2010 Aktif 

Sosyal Bilimler MYO DıĢ Ticaret 2009 Aktif 

Sosyal Bilimler MYO DıĢ Ticaret 2010 Aktif 

Sosyal Bilimler MYO ĠĢletme Yönetimi 1984 Aktif 

Sosyal Bilimler MYO ĠĢletme Yönetimi II.Öğ. 1992 Aktif 

Sosyal Bilimler MYO Lojistik 2016 Aktif 

Sosyal Bilimler MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1984 Aktif 

Sosyal Bilimler MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları II.Öğ. 1992 Aktif 

Sosyal Bilimler MYO Turizm Ve Otel ĠĢletmeciliği 2010 Pasif 

Sosyal Bilimler MYO Halkla ĠliĢkiler Ve Tanıtım  2015 Aktif 

Teknik Bilimler MYO Bilgisayar Programcılığı 2004 Pasif 

Teknik Bilimler MYO Bilgisayar Programcılığı II.Öğ. 2002 Pasif 

Teknik Bilimler MYO Çay Eksperliği 1983 Pasif 

Teknik Bilimler MYO Çay Eksperliği 1992 Pasif 

Teknik Bilimler MYO Çay Tarımı ve ĠĢleme Teknolojisi 2013 Aktif 

Teknik Bilimler MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi  2015 Aktif 

Teknik Bilimler MYO Geleneksel El Sanatları 2009 Aktif 

Teknik Bilimler MYO Geleneksel El Sanatları II.Öğ. 2002 Pasif 

Teknik Bilimler MYO Elektrik  1993 Aktif 

Teknik Bilimler MYO Elektrik II.Öğ. 1994 Aktif 

Teknik Bilimler MYO Elektronik Teknolojisi 2009 Aktif 

Teknik Bilimler MYO Elektronik Teknolojisi II.Öğ 2002 Pasif 

Teknik Bilimler MYO Ġklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 1993 Aktif 
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Teknik Bilimler MYO Ġklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi II.Öğ. 2006 Pasif 

Teknik Bilimler MYO ĠnĢaat Teknolojisi 1983 Aktif 

Teknik Bilimler MYO ĠnĢaat Teknolojisi II.Öğ. 1993 Aktif 

Teknik Bilimler MYO Kimya Teknolojisi 2016 Aktif 

Teknik Bilimler MYO Makine 1989 Aktif 

Teknik Bilimler MYO Makine II.Öğ. 1992 Aktif 

Teknik Bilimler MYO Makine, Resim ve Konstrüksiyon 1983 Aktif 

Teknik Bilimler MYO Makine, Resim ve Konstrüksiyon II.Öğ. 1992 Pasif 

Teknik Bilimler MYO Mobilya ve Dekorasyon 2005 Aktif 

Teknik Bilimler MYO Mobilya ve Dekorasyon II.Öğ 2002 Pasif 

Teknik Bilimler MYO Mekatronik 2013 Aktif 

Teknik Bilimler MYO Otomotiv Teknolojisi 2009 Aktif 

Teknik Bilimler MYO Otomotiv Teknolojisi II.Öğ. 2002 Pasif 

Teknik Bilimler MYO Su Ürünleri 2006 Pasif 

Teknik Bilimler MYO Tekstil Teknolojisi 2009 Aktif 

Teknik Bilimler MYO Tekstil Teknolojisi II.Öğ. 2002 Pasif 

Teknik Bilimler MYO Yapı Denetimi 2010 Aktif 

ArdeĢen Turizm Fakültesi Turizm ĠĢletmeciliği 2016 Aktif 

Denizcilik Fakültesi  Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliği 2016 Aktif 

DiĢ Hekimliği Fakültesi DiĢ Hekimliği 2013 Aktif 

Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Sınıf Öğretmenliği 1998 Aktif 

Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Sınıf Öğretmenliği II.Öğ. 2008 Pasif 

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2009 Aktif 

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği II.Öğ. 2010 Pasif 

Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği 2008 Aktif 

Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği II.Öğ. 2009 Pasif 

Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2009 Aktif 

Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği II.Öğ. 2010 Pasif 

Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2012 Aktif 

Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Din K. ve Ahlak B. Öğretmenliği 2010 Pasif 

Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Din K. ve Ahlak B. Öğretmenliği II.Öğ. 2010 Pasif 

Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2009 Pasif 

Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2015 Aktif 

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık 2015 Aktif 

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 1998 Aktif 

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji II.Öğ. 2008 Pasif 

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik 1998 Pasif 

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik II.Öğ. 2008 Pasif 

Fen Edebiyat Fakültesi Gürcü Dili ve Edebiyatı (Gürcüce) 2016 Aktif 

Fen Edebiyat Fakültesi Ġngiliz Dili ve Edebiyatı (Ġngilizce) 2016 Aktif 

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya 1998 Aktif 

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya II.Öğ. 2008 Pasif 

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik 2007 Aktif 

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik II.Öğ. 2011 Pasif 

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih 2009 Aktif 

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2007 Aktif 

Güzel Sanatlar Tas. ve Mimarlık Fak. Peyzaj Mimarlığı 2014 Aktif 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme 2009 Aktif 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme II.Öğ. 2010 Aktif 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġktisat 2011 Aktif 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġktisat II.Öğ. 2011 Aktif 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 2013 Pasif 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2014 Aktif 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet  2015 Aktif 

Ġlahiyat Fakültesi Ġlahiyat 1993 Aktif 

Ġlahiyat Fakültesi Ġlahiyat 2009 Aktif 
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Ġlahiyat Fakültesi Ġlköğretim Din K. ve Ahlak B. Öğretmenliği 2012 Pasif 

Ġlahiyat Fakültesi Ġlköğretim Din K. ve Ahlak B. Öğretmenliği 2012 Pasif 

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2012 Pasif 

Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 2012 Aktif 

Mühendislik Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği 2013 Aktif 

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2015 Aktif 

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2013 Aktif 

Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1994 Aktif 

Tıp Fakültesi Genel Tıp 2008 Aktif 

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri 2013 Aktif 

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri 2013 Aktif 

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü 2015 Aktif 

Fındıklı Uygu. Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans 2013 Aktif 

Fındıklı Uygu. Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü 2015 Aktif 

Güneysu Fizik T. ve R. Yüksekokulu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon  2015 Aktif 

Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik 2011 Aktif 

Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliği 2009 Pasif 

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji (Tezli YL) 2008 Aktif 

Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik (Tezli YL) 2008 Aktif 

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (Tezli YL) 2008 Aktif 

Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi (Tezli YL) 2010 Aktif 

Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri (Tezli YL) 2006 Aktif 

Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği  (Tezli YL) 2013 Aktif 

Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (Tezli YL) 2014 Aktif 

Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik (Tezli YL) 2012 Aktif 

Fen Bilimleri Enstitüsü  Enerji Sistemleri Mühendisliği  (Tezli YL) 2014 Aktif 

Fen Bilimleri Enstitüsü ĠnĢaat Mühendisliği (KTÜ ile Ortak) (Tezli YL) 2014 Aktif 

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji (Doktora) 2010 Aktif 

Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik (Doktora) 2010 Aktif 

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (Doktora) 2010 Aktif 

Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi (Doktora) 2015 Aktif 

Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri (Doktora) 2013 Aktif 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya (Tezli YL) 2013 Aktif 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji (KTÜ ile Ortak) (Tezli YL) 2015 Aktif 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji  (Tezli YL) 2013 Aktif 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Histoloji ve Embriyoloji  (Atatürk Ün. Ġle ortak) 

(Doktora) 
2015 Aktif 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji (Doktora) 2015 Aktif 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Denetimi  (Tezli YL) 2015 Aktif 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri  (Tezli YL) 2003 Aktif 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġktisat (Tezli YL) 2014 Aktif 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġktisat  II.Ö Tezsiz YL 2014 Aktif 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġslam Tarihi ve Sanatları  (Tezli YL) 2005 Pasif 

Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme  (Tezli YL) 2011 Aktif 

Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme II.Ö (Tezsiz YL) 2012 Aktif 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli Ġdareler ve Yerinden Y. (Tezsiz YL) 2016 Aktif 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği (Tezli YL) 2008 Aktif 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi (Tezli YL) 2015 Aktif 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Ġslam Bilimleri (Tezli YL) 2005 Aktif 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli YL) 2008 Aktif 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Doktora) 2011 Aktif 

Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme  (Doktora) 2014 Aktif 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Ġslam Bilimleri (Doktora) 2009 Aktif 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) 2013 Aktif 
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EK 2. DERS VE DERS SORUMLUSU DEĞERLENDĠRME FORMU 

Sevgili Öğrenciler, 

Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketi, Üniversitemizde eğitim ve öğretimin kalitesini 

yükseltmek amacıyla yürütülen değerlendirme çalıĢmalarının önemli bir parçasıdır. Ankette yer alan sorulara 

vereceğiniz samimi ve içten cevaplar, sizlere daha nitelikli eğitim-öğretim hizmeti sunmamıza yardımcı 

olacaktır. Lütfen, tüm soruları özenle cevaplayınız. Değerli katkılarınız için teĢekkür ederiz. 

Fakülte/Bölüm/Program  

Öğretim Elemanının Adı ve Soyadı  

Dersin Kodu ve Adı  

Dersin Yarıyılı  

 

ÖLÇEĞĠN TANIMI 5- ÇOK ĠYĠ 4- ĠYĠ 3- ORTA 2- YETERSĠZ 1-ÇOK YETERSĠZ 

DERS HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠNĠZ 

 
PUANLAR 

5 4 3 2 1 

1 
Dönem baĢında, dersin ulaĢılmak istenilen hedefi, içeriği ve öğrencilerden 

beklentiler açıklanmaktadır. 
     

2 Ders açıklanan plan çerçevesinde iĢlenmiĢtir.      

3 Dersin içeriği dersin hedefleri ile uyumludur.      

4  Dersle ilgili temel ve yardımcı kaynaklar hakkında yeterli bilgi verilmiĢtir.      

5 
 Derste kullanılan öğretim materyalleri, araç ve gereçler dersin hedefleri için 

yeterli düzeydedir. 
     

6 
 Derste kullanılan öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri dersin hedefleri için 

uygundur. 
     

ÖĞRETĠM ELEMANI HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠNĠZ 

1 Öğretim elemanı dersi anlaĢılır Ģekilde iĢlemektedir.      

2 Öğretim elemanıyla ders saatleri dıĢında kolay iletiĢim kurulmaktadır.      

3 Ders saatleri öğretim açısından etkili kullanılmıĢtır.      

4 Öğretim elemanı dersine özen göstermektir.      

5 Öğretim elemanı öğrencileri derse katılım konusunda teĢvik etmektedir.      

6 
Öğrencilere derse katılım için bireysel fırsatlar (proje, sunu, tartıĢma vb.) 

sağlanmıĢtır. 
     

7 
Öğretim elemanı dersin içeriğine uygun materyal, yöntem ve teknikleri 

kullanmaktadır. 
     

8 Öğretim elemanı araĢtırma-incelemeye yönelik etkinliklere yer vermektedir.      

9 Öğretim elemanı öğrencilerin görüĢlerine değer vermektedir.      

DERSĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠNĠZ 

1 
Ders baĢarısının ölçülme yöntemleri (sınav, ödev, proje vb.) dersin hedef ve 

içeriğine uygundur. 
     

2 Sınav soruları ders içeriğine uygun olarak hazırlanmıĢtır.      

3 Öğretim elemanı ölçme ve değerlendirme sürecinde objektiftir.      

4 
Derste kullanılan ölçme değerlendirme süreci bilenle bilmeyen öğreneni ayırt 

edici niteliktedir. 
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5  Dersin hedeflerine ulaĢılıp ulaĢılmadığına yönelik değerlendirme yapılmaktadır.      

6 Öğretim elemanı derse iliĢkin sınav kâğıtlarını incelemeye fırsat vermektedir.      

7 Sınav sonuçları zamanında ilan edilmektedir.      

DERS VE ÖĞRETĠM ELEMANI HAKKINDA BELĠRTMEK ĠSTEDĠĞĠNĠZ DĠĞER GÖRÜġ VE 

ÖNERĠLER 
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EK 3. KALĠTE KOMĠSYONU ÜYELERĠ 

SIRA 

NO. 
UNVANI ADI-SOYADI AÇIKLAMA 

1 Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Rektör 

2 Prof. Dr. Ġstiklal YaĢar VURAL Rektör Yardımcısı 

3 Doç. Dr. Haydar KÜÇÜK Mühendislik Fakültesi 

4 Doç. Dr. Ali Rıza SAKLI Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 

5 Doç. Dr. Adnan YILMAZ Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

6 Doç. Dr. Ferhat KALAYCI Su Ürünleri Fakültesi 

7 Yrd. Doç. Dr. Ali Faruk YAYLACI Eğitim Fakültesi 

8 Genel Sekreter Adnan ER Genel Sekreterlik 

9 Öğr. Gör. Semih Mahmut AKTARER Teknik Bilemler Meslek Yüksekokulu 

10 Daire BaĢkanı Levent ÖZGÜMÜġ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 

11 Öğrenci Kon. BĢk. Ahmet MĠDĠLLĠ  
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EK 4. YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU EK 

MADDE 841 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi GeliĢtirme Vakfı tarafından Üniversitemizin; Lisans 

programlarına yerleĢtiği ve kayıt yaptırdığı programın puan türüne göre Türkiye genel baĢarı 

sıralamasında (ek puanlı yerleĢtirme baĢarı sırası hariç) ilk 9.000‟e giren Tıp Fakültesi ve DiĢ 

Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile ilk 30.000‟e giren Mühendislik Fakültesi öğrencilerine aylık 

1.500.00 TL; ilk 8.000‟e giren Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe 

Öğretmenliği Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih Bölümü, ilk 

12.000‟e giren Tıp Fakültesi, ilk 15.000‟e giren DiĢ Hekimliği Fakültesi, ilk 60.000‟e giren 

Mühendislik Fakültesi, ilk 25.000‟e giren Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık 

ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, ilk 30.000‟e giren Ġlahiyat Fakültesi, Eğitim 

Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü, ilk 38.000‟e giren Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik 

Bölümü ve Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü, Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi, ilk 75.000‟e giren Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Ziraat 

ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerine ve Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

öğrencilerine aylık 1.000.00 TL baĢarı bursu verilecektir.  

Burslar; hazırlık sınıfı dâhil programın normal öğrenim süresi boyunca ve her eğitim-öğretim 

yılında 9 ay olarak ödenecektir. Öğrencinin genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden 

2.50‟nin altına düĢmesi, sınıf kaybı ve alttan dersinin bulunması, kayıt dondurması/izinli olması 

ya da uzaklaĢtırma veya daha üst bir ceza alması durumunda burs kesilir. 
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EK 5. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ DOLU KADRO DAĞILIMI 

TOPLAM ÖĞRETĠM ELEMANI SAYISI 

PROF. DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

54 86 278 152 42 349 26 987 

 

BĠRĠM VE UNVAN BAZINDA KADRO DAĞILIMI 

BĠRĠMLER PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

ADALET MESLEK Y.O
●

. - - - 5 - - - 5 

ARDEġEN MESLEK Y.O. - - - 13 8 - 1 22 

ARDEġEN TURĠZM FAKÜLTESĠ - - 3 1 - 3 - 7 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR Y.O. 1 - 3 - - 1 - 5 

DENĠZCĠLĠK FAKÜLTESĠ 1 - 2 6 - 6 - 15 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ - 1 15 - - 12 - 28 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 1 7 37 17 1 40 - 103 

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ - - - - - 1 - 1 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 13 17 39 6 - 53 2 130 

FINDIKLI UYGULAMALI BĠLĠMLER Y.O. - - 7 2 - 3 - 12 

GÜNEYSU FĠZĠK TEDAVĠ VE 

REHABĠLĠTASYON Y.O. 
- 1 2 1 - 4 - 8 

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MĠMARLIK 

FAKÜLTESĠ 
2 1 1 - - 3 - 7 

HUKUK FAKÜLTESĠ - - - - - 22 - 22 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 4 7 18 6 - 42 - 77 

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 8 4 18 14 - 23 - 67 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 3 6 24 1 - 31 - 65 

PAZAR MESLEK Y.O. - - 2 3 1 - - 6 

REKTÖRLÜK - - - - 5 - 12 17 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK Y.O. - - - 13 2 - - 15 

SAĞLIK Y.O. - - 6 4 - 2 - 12 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ - - - - - 1 - 1 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK Y.O. - - - 17 5 - - 22 

SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ 3 7 10 - - 12 2 34 

TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK Y.O. - - 5 42 3 - 5 55 

TIP FAKÜLTESĠ 17 34 81 1 - 84 3 220 

YABANCI DĠLLER Y.O. - - - - 17 - 1 18 

ZĠRAAT VE DOĞA BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 1 1 5 - - 6 - 13 

●Yüksekokulu. 
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BĠRĠMLER BAZINDA KADROLARIN DAĞILIMI 

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

0 0 0 5 0 0 0 5 

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

HUKUK BÖLÜM 0 0 0 5 0 0 0 5 

ARDEġEN MESLEK YÜKSEKOKULU 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

0 0 0 13 8 0 1 22 

ARDEġEN MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

ARDEġEN MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 0 1 7 0 0 8 

BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ 0 0 0 3 0 0 1 4 

FĠNANS-BANKACILIK VE SĠGORTACILIK 0 0 0 2 1 0 0 3 

OTEL, LOKANTA VE ĠKRAM HĠZMETLERĠ 

BÖLÜMÜ 
0 0 0 3 0 0 0 3 

SEYAHAT TURĠZM VE EĞLENCE 

HĠZMETLERĠ 
0 0 0 4 0 0 0 4 

ARDEġEN TURĠZM FAKÜLTESĠ 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

0 0 3 1 0 3 0 7 

ARDEġEN TURĠZM FAKÜLTESĠ BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ 

BÖLÜMÜ 
0 0 3 1 0 3 0 7 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

1 0 3 0 0 1 0 5 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ 

BÖLÜMÜ 
1 0 3 0 0 1 0 5 
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DENĠZCĠLĠK FAKÜLTESĠ 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

1 0 2 6 0 6 0 15 

DENĠZCĠLĠK FAKÜLTESĠ BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

DENĠZ ULAġTIRMA 

ĠġLETME MÜHENDĠSLĠĞĠ 

BÖLÜMÜ 

1 0 2 5 0 4 0 12 

GEMĠ MAKĠNELERĠ 

ĠġLETME MÜHENDĠSLĠĞĠ 

BÖLÜMÜ 

0 0 0 1 0 2 0 3 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

0 1 15 0 0 12 0 28 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

KLĠNĠK BĠLĠMLER BÖLÜMÜ 0 1 15 0 0 12 0 28 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

1 7 37 17 1 40 0 103 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR 

EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ 
0 0 0 0 0 1 0 1 

BĠLGĠSAYAR VE ÖĞRETĠM 

TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMĠ 

BÖLÜMÜ 
0 0 3 2 0 5 0 10 

EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ 0 1 9 4 0 10 0 24 

GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ 

BÖLÜMÜ 
0 0 1 1 0 1 0 3 

ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ 1 6 19 8 1 15 0 50 

ÖZEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 3 0 3 

TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ 0 0 5 2 0 4 0 11 

YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ 

BÖLÜMÜ 
0 0 0 0 0 1 0 1 
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FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

0 0 0 0 0 1 0 1 

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 0 0 0 0 0 1 0 1 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

13 17 39 6 0 53 2 130 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ 3 5 5 0 0 5 0 18 

ÇĠN DĠLĠ VE EDEBĠYATI 

BÖLÜMÜ 
0 0 0 0 0 3 0 3 

FELSEFE BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 4 0 4 

FĠZĠK BÖLÜMÜ 2 2 3 1 0 10 1 19 

GÜRCÜ DĠLĠ VE EDEBĠYATI 

BÖLÜMÜ 
0 0 1 0 0 0 0 1 

ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDEBĠYATI 

BÖLÜMÜ 
1 0 2 1 0 4 0 8 

KĠMYA BÖLÜMÜ 4 6 10 0 0 6 0 26 

MATEMATĠK BÖLÜMÜ 0 2 8 3 0 8 0 21 

SOSYOLOJĠ BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 3 0 3 

TARĠH BÖLÜMÜ 0 1 5 1 0 4 1 12 

TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 

BÖLÜMÜ 
3 1 5 0 0 6 0 15 

FINDIKLI UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

0 0 7 2 0 3 0 12 

FINDIKLI UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

BANKACILIK VE FĠNANS 

BÖLÜMÜ 
0 0 3 0 0 2 0 5 

ULUSLARARASI TĠCARET VE 

LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ 
0 0 4 2 0 1 0 7 
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GÜNEYSU FĠZĠK TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON YÜKSEKOKULU 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

0 1 2 1 0 4 0 8 

GÜNEYSU FĠZĠK TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON YÜKSEKOKULU BÖLÜM BAZINDA KADRO 

DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

FĠZYOTERAPĠ VE 

REHABĠLĠTASYON BÖLÜMÜ 
0 1 2 1 0 4 0 8 

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

2 1 1 0 0 3 0 7 

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BÖLÜM BAZINDA KADRO 

DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

GÖRSEL SANATLAR VE 

TASARIM BÖLÜMÜ 
0 0 0 0 0 1 0 1 

PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ 2 1 1 0 0 2 0 6 

HUKUK FAKÜLTESĠ 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

0 0 0 0 0 22 0 22 

HUKUK FAKÜLTESĠ BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 14 0 14 

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 8 0 8 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

4 7 18 6 0 42 0 77 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE 

ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ 
0 0 0 0 0 4 0 4 

EKONOMETRĠ 0 0 0 0 0 3 0 3 

ĠKTĠSAT 1 3 4 0 0 8 0 16 

ĠġLETME 2 2 7 1 0 11 0 23 

MALĠYE BÖLÜMÜ 0 0 0 1 0 4 0 5 
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SĠYASET BĠLĠMĠ VE KAMU 

YÖNETĠMĠ 
1 1 2 0 0 7 0 11 

SOSYAL HĠZMET BÖLÜMÜ 0 1 2 4 0 3 0 10 

ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 0 0 3 0 0 2 0 5 

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

8 4 18 14 0 23 0 67 

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

FELSEFE VE DĠN BĠLĠMLERĠ 

BÖLÜMÜ 
2 0 4 0 0 9 0 15 

ĠLKÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE 

AHLAK BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ 
0 0 1 2 0 1 0 4 

ĠSLAM TARĠHĠ VE SANATLARI 

BÖLÜMÜ 
0 1 2 3 0 2 0 8 

TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ 

BÖLÜMÜ 
6 3 11 9 0 11 0 40 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

3 6 24 1 0 31 0 65 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ 

MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 
0 0 0 0 0 10 0 10 

BĠYOMÜHENDĠSLĠK BÖLÜMÜ 0 0 2 0 0 2 0 4 

ELEKTRĠK VE ELEKTRONĠK 

MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 
0 0 3 1 0 3 0 7 

ENDÜSTRĠYEL TASARIM 

MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 
0 0 1 0 0 0 0 1 

ENERJĠ SĠSTEMLERĠ 

MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 
1 2 2 0 0 2 0 7 

GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0 0 1 0 0 3 0 4 

HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ 

BÖLÜMÜ 
0 0 1 0 0 2 0 3 

ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ 

BÖLÜMÜ 
0 1 5 0 0 2 0 8 

JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 

BÖLÜMÜ 
1 1 2 0 0 0 0 4 

MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ 

BÖLÜMÜ 
1 1 4 0 0 5 0 11 

MALZEME BĠLĠMĠ VE 

NANOTEKNOLOJĠ 

MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 
0 1 3 0 0 2 0 6 
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PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

0 0 2 3 1 0 0 6 

PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 0 0 1 0 0 1 

BĠTKĠSEL VE HAYVANSAL 

ÜRETĠM BÖLÜMÜ 
0 0 2 3 0 0 0 5 

REKTÖRLÜK 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

0 0 0 0 5 0 12 17 

REKTÖRLÜK BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

REKTÖRLÜK 0 0 0 0 0 0 8 8 

ENFORMATĠK BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 0 3 3 

TÜRK DĠLĠ BÖLÜMÜ 0 0 0 0 3 0 1 4 

YABANCI DĠLLER BÖLÜMÜ 0 0 0 0 2 0 0 2 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

0 0 0 13 2 0 0 15 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
0 0 0 0 2 0 0 2 

SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ 0 0 0 2 0 0 0 2 

TIBBĠ HĠZMETLER VE 

TEKNĠKLER BÖLÜMÜ 
0 0 0 11 0 0 0 11 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

0 0 6 4 0 2 0 12 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

BESLENME VE DĠYETETĠK 

BÖLÜMÜ 
0 0 1 0 0 0 0 1 

HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 0 0 5 4 0 2 0 11 
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SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

0 0 0 0 0 1 0 1 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 0 0 0 0 0 1 0 1 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

0 0 0 17 5 0 0 22 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
0 0 0 0 3 0 0 3 

BÜRO HĠZMETLERĠ VE 

SEKRETERLĠK 
0 0 0 3 0 0 0 3 

DIġ TĠCARET 0 0 0 3 0 0 0 3 

MUHASEBE VE VERGĠ BÖLÜMÜ 0 0 0 3 0 0 0 3 

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK 

BÖLÜMÜ 
0 0 0 3 0 0 0 3 

YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON 0 0 0 5 2 0 0 7 

SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

3 7 10 0 0 12 2 34 

SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

SU ÜRÜNLERĠ AVLAMA VE 

ĠġLEME TEKNOLOJĠSĠ BÖLÜMÜ 
1 2 3 0 0 3 1 10 

SU ÜRÜNLERĠ TEMEL BĠLĠMLERĠ 

BÖLÜMÜ 
2 2 4 0 0 5 0 13 

SU ÜRÜNLERĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 

BÖLÜMÜ 
0 3 3 0 0 4 1 11 

TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

0 0 5 42 3 0 5 55 
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TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
0 0 0 0 1 0 0 1 

BĠTKĠSEL VE HAYVANSAL 

ÜRETĠM BÖLÜMÜ 
0 0 0 3 0 0 1 4 

EL SANATLARI BÖLÜMÜ 0 0 0 4 1 0 0 5 

ELEKTRĠK VE ENERJĠ BÖLÜMÜ 0 0 0 10 0 0 0 10 

ELEKTRONĠK VE OTOMASYON 

BÖLÜMÜ 
0 0 0 5 0 0 1 6 

ĠNġAAT BÖLÜMÜ 0 0 0 5 0 0 1 6 

KĠMYA VE KĠMYASAL ĠġLEME 

TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ 
0 0 2 1 0 0 0 3 

MAKĠNE VE METAL 

TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ 
0 0 0 5 0 0 2 7 

MALZEME VE MALZEME 

ĠġLEME TEKNOLOJĠLERĠ 

BÖLÜMÜ 
0 0 2 1 0 0 0 3 

MOTORLU ARAÇLAR VE 

ULAġTIRMA TEKNOLOJĠLERĠ 

BÖLÜMÜ 
0 0 1 4 0 0 0 5 

SU ÜRÜNLERĠ BÖLÜMÜ 0 0 0 2 0 0 0 2 

TEKSTĠL, GĠYĠM, AYAKKABI VE 

DERĠ BÖLÜMÜ 
0 0 0 2 1 0 0 3 

TIP FAKÜLTESĠ 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

17 34 81 1 0 84 3 220 

TIP FAKÜLTESĠ BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠ 

BÖLÜMÜ 
5 11 41 0 0 24 0 81 

DÂHĠLĠ TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ 7 16 32 0 0 49 0 104 

TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ 5 7 8 1 0 11 3 35 

YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 

PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

0 0 0 0 17 0 1 18 

YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

YABANCI DĠLLER 

YÜKSEKOKULU 
0 0 0 0 17 0 1 18 

ZĠRAAT VE DOĞA BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 
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PROF DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKT. ARġ. GÖR. UZM. TOPLAM 

1 1 5 0 0 6 0 13 

ZĠRAAT VE DOĞA BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BÖLÜM BAZINDA KADRO DAĞILIMLARI 

 PROF DOÇ. 
YAR. 

DOÇ. 

ÖĞR. 

GÖR. 
OKT. 

ARġ. 

GÖR. 
UZM. TOPLAM 

BAHÇE BĠTKĠLERĠ BÖLÜMÜ 0 1 2 0 0 3 0 6 

TARIMSAL BĠYOTEKNOLOJĠ 

BÖLÜMÜ 
0 0 1 0 0 0 0 1 

TARLA BĠTKĠLERĠ BÖLÜMÜ 1 0 2 0 0 3 0 6 
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EK 6.  ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERĠ 

YÖNERGESĠ  

 

Amaç  
MADDE 1- a) Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi‟nde öğretim üyeliğine 

yükseltilmek ve atanmalarda aranacak asgari Ģartları belirlemek; öğretim üyeliği kadrolarına 

baĢvuracak adayların yetkinliğinin yeterli düzeyde olmasını ve ilan edilen kadrolara baĢvurularda 

nesnelliği sağlamak; adayların kendilerini hazırlamalarını ve durumlarını değerlendirmelerini 

sağlamak; adaylar hakkında rapor hazırlayacak jüri üyelerinin sağlıklı karar vermelerine ve 

değerlendirmelerinde nesnelliğin oluĢmasına yardımcı olmak, nitelikli öğretim üyeleri 

yetiĢtirilmesinin ilkelerini ve ölçütlerini belirlemektir.  

 

Kapsam  
MADDE 2- a) Bu yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi‟nde Yardımcı Doçentlik, Doçentlik 

ve Profesörlük kadrolarına yükseltilme ve atanmalarda uygulanacak esasları düzenler.  

 

Dayanak  
MADDE 3 – a) Bu yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu‟nun ilgili maddeleri ile “Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.  

 

Ġlan ve BaĢvuru  
MADDE 4. a) Ġlgili birimin Bölüm BaĢkanı, ilgili anabilim/bilim/sanat dalının görüĢünü alarak 

Fakültelerde Dekanlığa, Yüksekokul ve Konservatuarda Müdürlüklere, Rektörlüğe bağlı birimlerde 

ise Rektörlüğe ihtiyaç duyulan kadro isteğini iletir. Enstitülerde ise Müdür, Enstitü Yönetim 

Kurulunun görüĢünü alarak ilgili kadro talebini Rektörlüğe iletir. Dekan veya müdür birimi ile ilgili 

kadro ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre Rektörlüğe bildirilir. Rektör, üniversitenin stratejik hedefleri 

ve programları doğrultusunda mevcut kadro durumunu da dikkate alarak ilgili kadronun ilan 

edilmesine karar verir.  

b) Öğretim Üyesi kadrolarına baĢvuruda bulunmak isteyen adaylar, bu yönergenin ekinde yer alan 

EK-1‟e göre hazırladıkları baĢvuru dosyalarını ilanda belirtilen birimlere yaparlar. Ayrıca adaylar, 

baĢvuru sırasında EK-2‟de verilen Tablo‟yu da doldurarak baĢvuru için asgari puan Ģartlarını yerine 

getirdiklerini, ayrıntılı bir raporla beyan ederler.  

Adaylar, baĢvuru dosyasına baĢvuruyu değerlendirecek jüri üyelerine kolaylık sağlamak amacıyla, 

dosyasındaki etkinliklerini içeren bir CD‟yi de ilave ederler.  

 

Değerlendirmeye ĠliĢkin Genel Ġlkeler  
MADDE 5- a) Adayların çalıĢma ve eserlerini içeren dosyaları, ilgili yönerge ve ekleri ile birlikte 

YÖK çerçeve yönetmeliğine göre belirlenen jüri üyelerine gönderilir.  

b) Makalelerin basıma kabul edilmiĢ olması ve bunun belgelenmesi, yayının değerlendirilmesi için 

yeterli sayılır.  

c) Aynı bilimsel çalıĢmanın birden fazla dergide yayımlanması veya tekrarlanması halinde en yüksek 

puanı alacak olan çalıĢma dikkate alınır.  

d) Adaylar hakkında rapor hazırlayacak olan jüri üyeleri, değerlendirmelerini bu yönergenin ekinde 

yer alan EK-2‟deki tabloyu dikkate alarak yaparlar. Raporun sonuç bölümünde ilgili adayın 

baĢvurduğu kadroya atanmak için gerekli asgari koĢulları sağlayıp sağlamadığı ve kadroya 

atanmasının uygun olup olmadığı, gerekçeleri ile belirtilmelidir.  

e) Kadroya baĢvuru sayısının birden fazla olması halinde, olumsuz ve olumlu değerlendirmelerin 

gerekçeleri açıkça ortaya konarak kadroya atanmaya yeterli görülen adaylar için tercih sırası belirtilir 

ve ön yazı ekinde rapor yasal süresi içerisinde rektörlüğe, dekanlığa veya müdürlüğe gönderilir.  

f) Yönergede belirlenen ölçütler, ilgili kadroya baĢvurabilmenin asgari koĢullarıdır. Bu Ģartların 

sağlanması, atanma için tek baĢına bir değerlendirme kriteri olarak kullanılmayacağı gibi akademik 

yükseltme ve atama bakımından aday lehine idareyi bağlayıcı bir hak da oluĢturmaz. Asıl 
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değerlendirme, dosyayı bilimsel yönden incelemek için görevlendirilen jüri üyeleri tarafından yapılır. 

Fakülte ve Yüksekokul Kurulları kendi özel durumlarına göre ek koĢullar belirleyebilir ve Senato'nun 

kararıyla uygulayabilirler.  

 

Ön Değerlendirme  
MADDE 6- a) Öğretim üyeliği kadroları için yapılan baĢvurularda, adayların belgeledikleri bilimsel 

çalıĢmaları ve diğer akademik faaliyetleri, Ek 2‟de belirtilen puanlama sistemine göre nicelikleri 

yönünden ön değerlendirmeye tabi tutulur. Yardımcı doçent kadroları için ön değerlendirme 

Fakültelerde Dekan, Yüksekokul ve Konservatuarda Müdür, Rektörlüğe bağlı birimlerde ise ilgili 

Rektör Yardımcısı tarafından, Doçent ve Profesör kadroları için ise ön değerlendirme Rektörlük 

tarafından yapılır.  

 

ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINAYÜKSELTĠLME VE ATANMALARDA 

ARANACAK ASGARĠ KOġULLAR  

 

7.1. Profesörlük Kadrosuna BaĢvuru ve Atanma KoĢulları  
Profesörlük kadrosuna atanmak üzere baĢvuruda bulunan adayların aĢağıdaki asgari Ģartları 

sağlamaları gerekir.  

a) 657 sayılı Kanun‟un 48. maddesindeki genel Ģartlara sahip olmak.  

b) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beĢ yıl süreyle profesörlük kadrosu ile ilgili bilim 

alanında çalıĢmıĢ olmak,  

c) Yabancı ülkelerden alınan Doçentlik unvanının Üniversitelerarası Kurul kararıyla Türkiye‟de 

geçerliliğinin kabul edilmiĢ olmak,  

d) Doçent unvanını aldıktan sonra, doçentlik unvanını aldığı dönemde geçerli olan Doçentlik Sınav 

Yönetmeliği‟nin Temel Alanları ile ilgili asgari baĢvuru kriterlerini (yabancı dil hariç) doçentlik 

baĢvurusu yaptığı tarihten sonra bir kez daha sağlamıĢ olmak, (Su Ürünleri, Ziraat ve Doğa Bilimleri 

ile Orman Mühendisliği temel alanları Mühendislik Temel Alanı ile eĢ tutulmuĢtur).  

e) Ek 2 de yer alan tüm faaliyetlerden en az 1000 puan almıĢ olmak ve bu puanın %50 sini doçentlik 

ünvanı aldığı tarihten itibaren almıĢ olmak.  

f) En az iki yüksek lisans veya bir doktora tezi bitirtmiĢ olmak ya da Doçent unvanı aldıktan sonra 

TÜBĠTAK, DPT, Avrupa Birliği gibi kurum ve kuruluĢlar tarafından desteklenen bir araĢtırma 

projesi yürütmüĢ olmak, gerekir.  

 

7. 2. Doçentlik Kadrosuna BaĢvuru ve Atanma KoĢulları  
Doçentlik kadrosuna atanmak üzere baĢvuruda bulunan adayların aĢağıdaki asgari Ģartları 

sağlamaları gerekir.  

a) 657 sayılı Kanun‟un 48. maddesindeki genel Ģartlara sahip olmak.  

b) Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan doçentlik sınavında doçent unvanını almıĢ olmak. 

(Yabancı ülkelerde alınan doçentlik unvanlarının Türkiye‟de geçerli sayılması için Üniversitelerarası 

Kurul‟un denklik onayı gerekmektedir.)  

c) Ek 2 de yer alan tüm faaliyetlerden en az 600 puan almıĢ olmak ve bu puanın % 50 „sini doktora 

ve uzmanlık sonrası çalıĢmalardan sağlamak. (Tıp Fakültesinde yan dal uzmanlığı veya uzmanlık 

sonrası doktora çalıĢmaları, uzmanlık sonrası çalıĢmalardan sayılır.)  

 

7. 3. Yardımcı Doçentlik Kadrosuna BaĢvuru ve Atanma KoĢulları  
Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanmak üzere baĢvuruda bulunan adayların aĢağıdaki asgari Ģartları 

sağlamaları gerekir.  

 

Ġlk Atanma  
a) 657 sayılı Kanun‟un 48. Maddesindeki genel Ģartlara sahip olmak.  

b) Doktora, Tıpta Uzmanlık ve Sanatta yeterlilik derecesi almıĢ veya Üniversitelerarası Kurul 

tarafından denkliği kabul edilmiĢ olmak.  
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c) Adayın YDS‟den en az 60 puan veya ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana 

eĢdeğer bir puan (Sanat Alanları ve Meslek Yüksekokulları için 55 puan) almıĢ olmak.  

d ) Yabancı Dil yardımcı doçent kadrolarına baĢvuracak adayların ise, baĢvuru yaptıkları alanla ilgili 

yabancı dilde YDS‟den en az 80 puan veya eĢdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 

bir puan almaları gerekir.  

e) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. Maddesi ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atama Yönetmeliği‟nin 7. Maddesi” gereğince Üniversite tarafından yapılacak yabancı dil 

sınavından baĢarılı olmak.  

f ) Doçentlik sınav yönetmeliğinde istisna tutulan bilim dalları hariç olmak kaydıyla A 1 kapsamına 

giren dergilerde 1. Ġsim olarak yayınlanmıĢ tam metinli en az bir adet özgün bilimsel makalede veya 

A 2 kapsamına giren bilimsel dergilerde yayınlanmıĢ tam metinli en az iki adet özgün bilimsel 

makalede; ilgili yönetmelikte hariç tutulan bilim dalları için A 3 kapsamına giren bilimsel dergilerde 

yayımlanmıĢ tam metinli en az iki adet bilimsel makalede yazar olarak yer almıĢ olmak ya da 

alanıyla ilgili ulusal yayın evleri tarafından basılı kitabı olmak veya H 26 – H 44 kapsamındaki 

faaliyetlerinden birini gerçekleĢtirmiĢ olmak.  

g) Tüm faaliyetlerden toplamda en az 150 puan almak.  

h) Deneme dersi uygulamasından baĢarılı olmak. (Deneme dersi ilgili Bölüm ve Anabilim Dalı 

BaĢkanının yanı sıra konu ile ilgili öğretim üyesinden oluĢan üç kiĢilik juri tarafından yapılır ve 

deneme dersi öğrenci ve öğretim elemanlarına açıktır.)  

 

Yeniden Atanma veya Süre Uzatımı  
a) Üniversitemizde yardımcı doçent olarak görevli öğretim üyelerinin yardımcı doçentlik kadrolarına 

yeniden atanmalarında, yabancı dil, deneme dersi ve kadro ilanı dıĢındaki usuller aynen uygulanmak 

Ģartıyla son atama tarihinden sonra yardımcı doçentliğe yükseltilme ve atanma ölçütlerini asgari 

düzeyde yeniden sağlamıĢ olmaları veya son atanma tarihinden sonra tüm faaliyetlerden toplamda en 

az 50 puan almıĢ olmaları gerekir.  

b) Yeniden atanmak üzere talepte bulunan yardımcı doçentler, hazırladıkları yayın ve faaliyet 

dosyaları ile ölçütleri içeren puanlama tablosunu doldurarak bağlı bulundukları bölüm baĢkanlığına 2 

(iki) ay önceden teslim ederler. Bölüm baĢkanlığı dosyayı Dekanlığına/Müdürlüğe, 

Dekanlık/Müdürlük de kendi Yönetim Kurulu tarafından doçent ve profesörlerden olmak üzere en az 

3(üç) asıl 2(iki) yedek üyeden oluĢturulan Yayın ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonuna havale 

eder. Komisyon eser değerlendirmesini matematiksel olarak yapar ve sonucu Dekanlığa/Müdürlüğe 

bildirir. Dekan/Müdür kendi görüĢü ile birlikte Yönetim Kurulu Kararını Rektörlüğe sunar.  

 

Ġstisnalar:  
MADDE 8- a) Öğretim üyesi temininde güçlük çekilen ve eğitim-öğretimin devamı için gerekli 

öğretim üyesi sayısına ulaĢmada sorunlar yaĢanan bölüm, program ve anabilim dallarında Üniversite 

Yönetim Kurulu kararı ve Rektör‟ün uygun görmesiyle bu yönergede öngörülen kriterler aranmadan 

da atanma iĢlemleri yapılabilir.  

 

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller  
MADDE 9 – a) Bu yönergede hüküm bulunmayan hususlarda mevcut yasa, yönetmelik ve ilgili 

diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yönergenin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkacak 

uyuĢmazlıklar Üniversite Senato kararıyla çözülür.  

 

Yürürlük  
MADDE 10- a) Bu Yönerge 2016 yılı Ocak ayından itibaren yürürlüğe girer ve yürürlükteki diğer 

yönerge yürürlükten kaldırılır.  

Yürütme  
MADDE 11- a) Bu yönergeyi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.  
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ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERĠ YÖNERGESĠ  

EK I ÖĞRETĠM ÜYESĠ KADROLARINA BAġVURACAK ADAYLARIN SUNACAĞI  

DOSYANIN ĠÇERĠĞĠ  

1- DĠLEKÇE  
 

2- ÖZGEÇMĠġ  
 

-Adı Soyadı  

- Medeni durumu ve çocuk sayısı,  

- Yaptığı görevler,  

- Bildiği yabancı diller ve belgeleri.  

3 – Akademik Faaliyetleri  
a) Makaleler  

b) Bildiriler  

c) Kitaplar  

d) Patentler  

e) Çeviriler  

f) Patentler  

g) Editör ve Hakemlikler  

h) Atıflar  

i) AraĢtırma Projeleri  

j) Ödüller  

 

PROFESÖRLÜK, DOÇENTLĠK VE YARDIMCI DOÇENTLĠK KADROLARINA 

BAġVURULARDA ARANACAK DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ VE PUANLAMA 

ESASLARI  
 

A- MAKALELER 

1  SCI, SSCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam metin 

makaleler  

10

0 

2  SCI, SSCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan özet, 

teknik not, editöre mektup vb. yazılar  
30 

3  Diğer uluslararası endekslerde veya Ulakbim UVT „de indekslenen dergilerde 

yayınlanan tam metin makaleler  
60 

4  Diğer uluslararası endekslerde veya Ulakbim UVT „de indekslenen dergilerde 

yayınlanan özet, teknik not, editöre mektup vb. yazılar  
20 

5  Hakemli dergilerde yayınlanan tam metin makaleler,  40 

6  Hakemli dergilerde yayınlanan özet, teknik not, editöre mektup vb. yazılar  10 

7  Ansiklopedi ve popüler dergilerdeki yayınlar  10 

 

B- BĠLDĠRĠLER 

8 

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıĢtay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü 

veya poster olarak sunulan ve programda yer alan 

a) Tam metin olarak yayımlanan bildiri 40 

b) Özet metin olarak yayımlanan bildiri 20 

c) Etkinlik kitapçığında yayınlanmamıĢ poster, sözlü sunum ile gösterim 15 

9 

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıĢtay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya 

poster olarak sunulan ve programda yer alan 

a) Tam metin olarak yayımlanan bildiri 30 

b) Özet metin olarak yayımlanan bildiri 15 

c) Etkinlik kitapçığında yayınlanmamıĢ poster, sözlü sunum ile gösterim 10 
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C- KĠTAPLAR 

10 

Alanında kitap yazarlığı 

a) Yurt dıĢında yayımlanan kitap 200 

b) Yurt içinde yayımlanan kitap 100 

11 

Alanındaki kitaplarda yer alan her bölüm veya ünite yazarlığı (aynı kitapta en çok 2 bölüm 

değerlendirilir) 

a) Yurt dıĢında yayımlanan kitapta bölüm yazarlığı 60 

b) Yurt içinde yayımlanan kitapta bölüm yazarlığı 30 

c) Ders kitabı olarak yayımlanan kitaplar için a veya b bentlerinde belirlenen puanların yarısı 

D- PATENTLER 

12 YurtdıĢı patentler 200 

13 Yurtiçi patentler  100 

E- ÇEVĠRĠLER 

14 Kitap çevirisi 50 

15 Makale veya kitap bölümü çevirisi (Aynı kitapta en fazla 3 bölüm) 20 

F- EDĠTÖR VE HAKEMLĠKLER 

16 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük 90 

17 
SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI dıĢındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan 

dergilerde editörlük 
60 

18 Diğer bilimsel, sanatsal veya mesleki hakemli dergilerde editörlük 30 

19 
Yukarıda belirtilen dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük; ilgili maddelerde belirtilen 

puanların yarısı 

20 Yukarıda belirtilen dergilerde hakemlik; ilgili maddelerde belirtilen puanların beĢte biri 

21 Kitap editörlüğü 

 a) Ġlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü 60 

 b) TanınmıĢ ulusal kurumlar ve yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü 30 

G- ATIFLAR 

22 
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmıĢ ve adayın yazar 

olarak yer almadığı yayınlarda atıf (Adayın atıf aldığı her eser için) 
10 

23 
Diğer uluslararası endekslerde veya Ulakbim UVT‟de indekslenen dergilerde yayımlanmıĢ ve 

adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda atıf (Adayın atıf aldığı her eser için) 
5 

24 
Hakemli dergilerde, tezlerde ve bilimsel kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer 

almadığı yayınlarda atıf (Adayın atıf aldığı her eser için) 
2 

25 
Yukarıda belirtilen ve adayın isim olarak yer aldığı dergi ve kitaplarda adayın atıf yapılan her 

eseri için ilgili maddelerde belirtilen puanların yarısı kadar puan takdir edilir. 
 

H - SANAT VE TASARIM ETKĠNLĠKLERĠNĠN DEĞERLEMESĠ 

26 

Özgün sanat eserlerinin, tasarımların ya da yorum çalıĢmalarının yurt dıĢında sanat, eğitim ve 

kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiĢ veya sanat eserinin 

alımı yapılmıĢ olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması 

veya gösterime dinletime girmesi ve tasarım projelerinin dıĢ ülkelerde uygulanmıĢ olması 

150 

27 

Özgün sanat eserlerinin, tasarımların ya da yorum çalıĢmalarının yurt içinde sanat, eğitim ve 

kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiĢ veya sanat eserinin 

alımı yapılmıĢ olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması 

veya gösterime dinletime girmesi veya tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluĢlarınca 

uygulanmıĢ olması 

90 

28 
Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalıĢmaları ile uluslararası jürili karma sanat ve 

tasarım etkinliklerinde kabul edilmek. 
60 

29 
Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalıĢmaları ile ulusal jürili yurtdıĢı karma sanat ve 

tasarım etkinliklerine kabul edilmek 
30 

30 Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalıĢmaları ile Yurt içinde jürili karma sanat ve 15 
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tasarım etkinliklerine kabul edilmek 

31 
Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalıĢmaları ile yurtdıĢında kiĢisel etkinliklerde 

bulunmak 
45 

32 
Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalıĢmaları ile yurtiçinde kiĢisel etkinliklerde 

bulunmak 
30 

33 
Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalıĢmaları ile yurtdıĢında karma veya grup sanat 

ve tasarım etkinliklerine katılmak 
15 

34 
Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalıĢmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat ve 

tasarım etkinliklerine katılmak 
10 

35 
Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, çalıĢtay (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve 

tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak. 
30 

36 
Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıĢtay (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım 

etkinliklerine eserleriyle katılmak 
25 

37 Uluslararası jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almıĢ olmak 90 

38 Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almıĢ olmak 45 

39 Bireysel ses, görüntü yayımı yapmak. (Kaset, cd, albüm çıkarmak) 50 

40 Karma ses, görüntü yayımı yapmak. (kaset, cd, albüm çıkarmak) 30 

41 
Spor branĢlarında yetiĢtirdiği sporcularla yurt dıĢındaki turnuvalarda ilk üç dereceden birini 

almak. 
50 

42 
Spor branĢlarında yetiĢtirdiği sporcularla yurt içindeki turnuvalarda (Türkiye ġampiyonası) ilk 

üç dereceden birini almak 
40 

43 Milli takımlarda antrenörlük yapmak (her yıl için) 10 

44 Milli takıma sporcu yetiĢtirmek (her yıl için) 15 

I - EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ 

45 

Son üç yılda önlisans, lisans veya lisansüstü düzeyde verilmiĢ dersler; her yarıyılda verilen her ders 

için, her yıl için en fazla beĢ ders 

Lisansüstü 5 

Lisans 4 

Ön Lisans 3 

Ġ - TEZ YÖNETĠMĠ 

46 

DanıĢmanlığında tamamlanmıĢ her tez için 

a) Doktora/uzmanlık/sanatta yeterlik 40 

b) Yüksek lisans 20 

c) Ġkinci danıĢmalık için yukarda verilen puanların yarısı 

47 d) ÜAK tarafından doçentlik sınavlarında görevlendirme 20 

48 

e) Yüksek Lisans Tez savunma jüri üyeliği 5 

f) Doktora yeterlilik jüri üyeliği 5 

g) Doktora tez savunma jüri üyeliği 10 

h) Doktora tez izleme jüri üyeliği 3 

J - SONUÇLANDIRILMIġ ARAġTIRMA PROJELERĠ 

49 Uluslararası kuruluĢlarca desteklenen projede yürütücülük 100 

50 Uluslararası kuruluĢlarca desteklenen projede görev almak 80 

51 Ulusal kuruluĢlarca desteklenen projede yürütücülük 80 

52 Ulusal kuruluĢlarca desteklenen projede görev almak 50 

53 BAP tarafından desteklenen projede yürütücülük 30 

54 BAP tarafından desteklenen projede görev almak 15 

55 Devam eden bilimsel araĢtırma projeleri için ilgili puanların yarısı uygulanır  

K - DĠĞER BĠLĠMSEL, SANATSAL VE TASARIMA YÖNELĠK ETKĠNLĠKLER 

56 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıĢtay gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik 

akademik toplantıların düzenlenmesinde baĢkanlık yapmak 
50 

57 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıĢtay gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik 

akademik toplantılarda kurul üyeliği veya oturum baĢkanlığı yapmak 
40 

58 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıĢtay gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik akademik 

toplantıların düzenlenmesinde baĢkanlık yapmak 
40 
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59 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıĢtay gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik akademik 

toplantılarda kurul üyeliği veya oturum baĢkanlığı yapmak 
30 

60 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıĢtay gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik 

akademik toplantılarda davetli konuĢmacı olmak 
30 

61 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıĢtay gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik akademik 

toplantılarda davetli konuĢmacı olmak 
20 

62 Hizmet içi eğitim ve sertifika programlarında konuĢmacı olarak görev almak 5 

L- ÖDÜLLER (Yayın teĢvikleri hariç) 

63 Uluslararası bilim, sanat veya tasarım ödülü 100 

64 Ulusal bilim, sanat veya tasarım ödülü 50 

65 
Bilimsel araĢtırmalar için yurtdıĢı kurum ve kuruluĢlardan 3 aydan uzun süreli burslar almıĢ 

olmak 
30 

66 
Bilimsel araĢtırmalar için yurtiçi kurum ve kuruluĢlardan 3 aydan uzun süreli burslar almıĢ 

olmak 
20 

M – ĠDARĠ GÖREVLER (En fazla üç yıl için puan verilir) 

66 Enstitü ve Yüksekokul müdürlüğü ile bölüm baĢkanlığında geçen her yıl için 20 

67 Bunların yardımcılıklarında geçen her yıl için 10 

68 Rektör danıĢmanlığı ve dekan yardımcılığında geçen her yıl için 20 

69 Üniversite koordinatörlük görevlerinde geçen her yıl için 10 

70 Bölüm ve birim koordinatörlüklerinde geçen her yıl için 5 

TOPLAM PUAN  

Profesörlük kadrosuna baĢvuruyor ise; Doçent unvanı aldıktan sonra 

Doçentlik için belirlenen asgari koĢulları sağlayıp sağlamadığı. 

SAĞLIYOR SAĞLAMIYOR 

  

Doçentlik kadrosuna baĢvuruyor ise, Doçentlik için belirlenen asgari 

asgari koĢulları sağlayıp sağlamadığı 
  

Yardımcı Doçentlik kadrosuna baĢvuruyor ise; deneme dersi raporu 

sonucu 

OLUMLU OLUMSUZ 

  

Adayın BaĢvurduğu kadroya iliĢkin asgari koĢulları sağlayıp 

sağlamadığı. 

SAĞLIYOR SAĞLAMIYOR 

  

DEĞERLENDĠRMEYĠ YAPAN ÖĞRETĠM ÜYESĠNĠN 

Unvanı, Adı ve Soyadı  

Üniversite, Fakülte ve Bölümü  

Değerlendirme Tarihi  

Ġmzası  

ORTAK ÇALIġMALAR ĠÇĠN PUAN DAĞILIMI 

Yazar Sayısı Yazar Sayısı Yazar Sayısı 

Bir Bir Bir 

x1.00 x1.00 x1.00 

Ġki Ġki Ġki 

Dört ve daha fazla Dört ve daha fazla Dört ve daha fazla 
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EK 7. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ TOPLULUKLARI 

YÖNERGESĠ 

 

I.BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1-Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, 

sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerini gerçekleĢtirmek amacıyla oluĢturacakları 

Öğrenci Topluluklarının kuruluĢ, iĢleyiĢ, denetim ve çalıĢma esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2-Bu yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi‟ne kayıtlı Önlisans, Lisans ve Yüksek 

Lisans öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda faaliyet göstermek 

amacıyla oluĢturduğu ya da oluĢturacakları öğrenci topluluklarını kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3-Bu yönerge, 2547 sayılı kanunun 46 ve 47. maddeleri ile 03.02.1984 tarih ve 18301 

sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan ve halen yürürlükte olan Yükseköğretim Kurumları Mediko-

Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor ĠĢleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 15., 16., 17. 

maddelerinde belirtilen amaç ve esaslar doğrultusunda hazırlanmıĢtır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu yönergede geçen kavramlardan; 

a) Akademik DanıĢman: Topluluk çalıĢma esaslarının hazırlanmasında yardımcı olarak öğrenci 

topluluğunun faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan, öğrenci topluluğu genel kurulunca 

seçildikten sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü tarafından uygun bulunarak 

görevlendirilen Üniversitede görevli kadrolu öğretim elemanını, 

b) Denetim Kurulu: Topluluk üyelerinin genel kurulda kendi aralarında seçecekleri 3 (üç) asil 

ve 3  (üç) yedek üyeden oluĢan ve görevleri bu yönergenin 12. maddesinde belirtilen kurulu 

ifade eder. 

c) Genel Kurul: Topluluğun en yetkili karar organı olup topluluğa kaydını yaptırmıĢ tüm 

öğrenci üyelerden oluĢan ve görevleri bu yönergenin 8. maddesinde belirtilen kurulu, 

d) Öğrenci Topluluğu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi‟ne kayıtlı Önlisans, Lisans ve 

Yüksek Lisans öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda faaliyet 

göstermek amacıyla oluĢturdukları ya da oluĢturacakları öğrenci topluluklarını,  

e) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini, 

f) Denetim ve Koordinasyon Kurulu (DKK): Üniversite bünyesinde kurulu tüm öğrenci 

topluluklarını denetlemek ve topluluklar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere Üniversite 

Rektörlüğünce oluĢturulan kurulu, 
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g) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü, 

ğ) Yönetim Kurulu: Topluluk üyelerinin genel kurulda kendi aralarından seçecekleri 7 (yedi) 

asil ve 5 (beĢ) yedek üyeden oluĢan ve görevleri bu yönergenin 10. maddesinde belirtilen kurulu, 

ifade eder. 

 

II. BÖLÜM 

Toplulukların KuruluĢ, Güncellenme, ĠĢleyiĢ Esasları ve ÇalıĢma Düzeni 

 

Toplulukların KuruluĢu 

Madde 5-(1) Bir öğrenci topluluğunun kurulabilmesi için en az 15 öğrencinin bir araya gelerek 

bu Yönergenin 6. Maddesinde yer alan baĢvuru belgeleri ile birlikte Sağlık Kültür ve Spor 

Dairesi BaĢkanlığına baĢvuru yapmaları gerekir. 

(2) Öğrenci topluluğu kurulmasını amaçlayan yeni baĢvurular Ekim ve ġubat aylarının ilk haftası 

içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığına yapılır, baĢvuru belgeleri ilgili ayların 

20‟sine kadar inceleyen Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı varsa eksikliklerin 

giderilmesini sağlayarak baĢvuru belgelerini hazırladığı raporla birlikte Rektörlüğün onayına 

sunar. 

(3) Öğrenci toplulukları ancak Rektörlük onayı ile faaliyete baĢlayabilirler. Faaliyetine izin 

verilen topluluk öğrencileri, faaliyet iznini izleyen 1 ay içerisinde genel kurul toplantısı yaparak 

zorunlu organlarını oluĢturmak zorundadırlar. 

(4) Seçilen topluluk yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin kimlik bilgileri ve kiĢisel 

iletiĢim bilgileri 15 gün içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı‟na bildirilir. 

(5) Faaliyet alanları süreklilik arz etmeyen, belirli zaman aralığını kapsayan konularda topluluk 

kurulamaz 

 

BaĢvuru Belgeleri 

Madde 6-(1) Bir öğrenci topluluğunun kurulabilmesi için gerekli olan belgeler Ģunlardır: 

(a) Topluluk Tüzüğü (EK 1), 

(b) Topluluk Kurucu Üye Bildirim Formu (EK 2), 

(c) Öğrenci Toplulukları KuruluĢ/Güncelleme Talep Formu (EK 3), 

(d) Faaliyet Planı (EK 4), 

(e) DanıĢman Kabul Formu (EK 5), 

(f) Kurucu üyelerin öğrenci belgesi. 

 

Öğrenci Topluluklarının Güncelleme Esasları 

Madde 7- (1) Topluluklar her yıl güncelleme için gerekli belgeleri 20 Mayıs gününe kadar 

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığına teslim ederler. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 
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BaĢkanlığı öğrenci topluluklarının güncelleme evraklarını 1 Haziran gününe kadar 

değerlendirilerek karara bağlanır. Güncelleme evraklarını zamanında teslim etmeyen 

toplulukların DKK kararıyla kapatılır. 

(2) Güncelleme için gerekli belgeler Ģunlardır: 

(a) Öğrenci Toplulukları KuruluĢ /Güncelleme Talep Formu (EK-3), 

(b) Öğrenci Toplulukları Üye Kayıt Formu Örneği (EK 6), 

(c) Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu (EK 7), 

(d) Faaliyet Planı (EK-4), 

(e) DanıĢman Kabul Formu (EK-5), 

(f) Karar Defteri Örneği, 

(g) Öğrenci Toplulukları Ġç Denetim Formu (Ek-8), 

(h) Öğrenci Toplulukları yönetim kurulu, denetim kurulu asil ve yedek üyeleri öğrenci belgesi, 

(i) Faaliyet Raporu. 

 

Öğrenci Topluluklarının ĠĢleyiĢ Esasları 

Madde 8- (1) ĠĢleyiĢ esasları açısından Öğrenci Toplulukları; 

(a) ÇalıĢma ve faaliyetlerini T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak 

yürütmek zorundadırlar, 

(b) Genel ahlak kurallarına aykırı olan ve üniversite öğrenciliği sıfatıyla bağdaĢmayan 

faaliyetlerde bulunamazlar,  

(c) Siyasi partiler ile iliĢki içinde olamazlar, 

(d) Üniversitenin fiziki mekânlarına ve eğitim faaliyetlerine zarar verecek etkinliklerde 

bulunamazlar. 

(e) Yürüttükleri faaliyetlerde din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet ve benzer nedenlerle 

ayrımcılık yapamazlar, 

(f) Öğrenci Toplulukları arası ortak etkinliklerde ve iĢbirliği alanlarında bir topluluk lehine 

herhangi bir hiyerarĢi yaratamazlar, 

(g) Ticari faaliyette bulunamaz, üyelerine maddi çıkar sağlayamazlar, 

(h) Topluluklar, Rektörlüğün bilgisi ve izni dıĢında hiçbir kiĢi, kurum ya da kuruluĢtan herhangi 

bir adla ve nedenle para toplayamaz, ayni yardım alamaz, özel ya da resmi kuruluĢlarla 

iĢbirliğine giremezler. 

 

Öğrenci Topluluklarının ÇalıĢma Düzeni 

Madde 9-(1) Öğrenci Toplulukları üniversite külliyelerinde düzenleyecekleri etkinlik için 

“Öğrenci Toplulukları Etkinlik BaĢvuru Formu”nu (EK-9) doldurarak etkinlik tarihinden on beĢ 

gün önce Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı‟na bilgi vermek ve Rektörlük onayı almak 
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zorundadırlar. AfiĢ asma talepleri var ise afiĢ örneği, katılımcı bilgileri ve açıklamalar ekte 

sunulur. 

(2) Öğrenci topluluklarının her biri ayrı konularda faaliyet gösterirler; etkinlikleri tüzüklerinde 

belirtilen faaliyet alanlarına iliĢkin olmalıdır; ancak Üniversite içinde diğer topluluklarla ortak 

faaliyetler düzenleyebilirler. Bu faaliyetlere öğrenciler dıĢında çalıĢtırıcı, eğitmen ve diğer 

ilgililer Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı onayıyla katılabilirler. 

(3) Öğrenci toplulukları Üniversite içinde kullanacakları yerler için önceden Sağlık, Kültür ve 

Spor Daire BaĢkanlığından izin alırlar; öğrenci toplulukları bu yerlerin topluluk amaçlarına 

uygun olarak kullanımından ve denetlenmesinden sorumludurlar.  

(4) Öğrenci toplulukları “Etkinlik Sonuç Bildirim Formu” nu (Ek-10) doldurarak ekleri ile 

birlikte etkinlik tarihini takip eden on beĢ iĢ günü içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

BaĢkanlığına sunarlar. 

(5) Etkinlik Sonuç Bildirim Formunu zamanında teslim etmeyen Öğrenci Topluluklarının 

sonraki etkinlik baĢvuruları iĢleme alınmaz. 

(6) Öğrenci Topluluklarının Üniversite içinde ve dıĢındaki tüm etkinlikler Rektörlük onayı 

alındıktan sonra gerçekleĢtirilir. 

(7) Öğrenci Toplulukları, malzeme, üye kayıt, gelen-giden evrak, karar defteri, harcamalarla 

ilgili belge ve tutanaklar ile tüm resmi belge ve evrakları takip ve muhafaza ederler. 

(8) Öğrenci Toplulukları topluluklar adına internet üzerinden yapacakları her türlü iĢlem için 

erdogan.edu.tr uzantılı olarak oluĢturacakları web sayfasını kullanırlar. 

Madde 10- Öğrenci Topluluklarının çalıĢma dönemleri Üniversitenin akademik eğitim öğretim 

yılını kapsar. 

Madde 11- Öğrenci Topluluklarının baĢlıca çalıĢma alanları Ģunlardır: 

(a) Üniversite öğrencileri arasında sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklerde 

bulunulması, gezi faaliyetleri düzenlenmesi, 

b) Faaliyet gösterdikleri alanlarda konferans, panel, bilgi Ģöleni, gösteri, yarıĢma, seminer ve 

çeĢitli yayın faaliyetleri vb. etkinlikler düzenlenmesi, 

c) Aynı alanda faaliyet gösteren diğer üniversitelerin öğrenci toplulukları ile Sağlık, Kültür ve 

Spor Daire BaĢkanlığı‟nın bilgisi ve Rektörlüğün onayıyla ortak faaliyetlerde bulunulması. 

 

III. BÖLÜM 

Öğrenci Topluluklarının Organları 

Öğrenci Toplulukları Akademik DanıĢmanları 

Madde 12-(1) Her öğrenci topluluğunda bir akademik danıĢman görev yapar. Akademik 

danıĢman, Üniversite öğretim elemanları arasından kendisinin de onayı alındıktan sonra topluluk 

yönetim kurulunca önerilerek Rektörlüğün onayı ile görevlendirilir. Öğrenci Topluluğu 

Akademik DanıĢmanının mazeretli ya da mazeretsiz olarak danıĢmanlıktan ayrılması 

durumunda, topluluk yönetim kurulunun önerisi üzerine yeni bir akademik danıĢman atanır. 
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(2) Akademik danıĢman Yönergede belirlenen amaçları gerçekleĢtirmek üzere kurulacak 

toplulukla ilgili tüzük ve yıllık etkinlik planlarının hazırlanmasına yardımcı olur.  

(3) Üniversitenin belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde öğrenci topluluğunun çalıĢmalarını 

denetler ve faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olur. 

(4) Topluluğun ihtiyaçlarına göre bütçe hazırlığı ile üniversitenin para, araç-gereç ve yer 

imkânlarından yararlanmaları için gerekli idari giriĢimlerini destekler. 

(5) Öğrenci topluluğunun yapacağı her türlü etkinlikte görev ve yetkisi çerçevesindeki 

konulardan sorumludur. 

(6) Topluluk ile ilgili sorunlar yaĢadığı zaman, durumu Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı 

aracılığı ile Rektörlüğe rapor eder. 

(7) Rektörlük tarafından düzenlenen akademik danıĢman toplantılarına katılarak topluluklar 

arasında anlayıĢ ve iĢbirliğinin sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesine katkıda bulunur. 

(8) Oy hakkı olmaksızın ve münhasıran topluluk çalıĢmalarına yardımcı olmak üzere topluluk 

yönetim kurulu ile topluluk genel kurulu toplantılarına katılır. 

 

Genel Kurul 

Madde 13- Genel kurul, topluluğun en yetkili karar organı olup topluluğa kayıtlı üyelerden 

oluĢur. 

Madde 14-(1) Genel kurul, olağan toplantılarını, her yıl 1-15 Mayıs günleri arasında Yönetim 

Kurulu‟nun çağrısı üzerine yapar. Yönetim Kurulu, genel kurul toplantısının yapılacağı yeri, 

zamanı ve gündemi toplantının yapılacağı tarihten 15 gün önce belirleyerek Üniversitenin ilana 

mahsus yerlerine asmak ve üyelere elektronik posta yoluyla bildirmek suretiyle duyurur. 

(2) Genel kurul toplantısında Divan BaĢkanı ve yazman seçimi yapıldıktan sonra Genel Kurul 

gündemi görüĢülür. Genel kurul, topluluk tüzüğünü bu yönergeye, yürürlükteki diğer mevzuata 

ve topluluk amaçlarına uygunluğu açısından inceleyerek karara bağlar. 

(3) Genel Kurul toplantı yeter sayısı mevcut üyelerin yarıdan bir fazlasıdır. 

(4) Genel kurul, yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya topluluk 

üyelerinden beĢte birinin yazılı baĢvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya 

çağrılır. Bu durumda topluluk yönetim kurulu 15 gün içerisinde olağanüstü genel kurul 

toplantısının yapılacağı yeri, zamanı ve gündemi olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması 

baĢvurusunda bulunanların taleplerini dikkate alarak belirler ve Üniversitenin ilana mahsus 

yerlerine asmak ve üyelere elektronik posta yoluyla bildirmek suretiyle duyurur. 

(5) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır ancak 

çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda 

çoğunluk aranmaz.  

(6) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır. Ancak 

tüzük değiĢikliği ve derneğin feshi kararları alınabilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte 

ikisinin olumlu yönde oy kullanması gerekir. 
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(7) Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüĢülür. Ancak toplantıda 

hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüĢülmesi yazılı olarak istenen konuların 

gündeme alınması zorunludur. 

(8) Genel Kurul toplantılarında DKK‟nın görevlendireceği bir temsilcinin bulunması zorunludur. 

Madde 15- Genel Kurulun görev ve yetkileri Ģunlardır: 

(a) Her akademik yıl için yönetim kurulu ile denetleme kurulunun asil ve yedek üyelerini gizli oy 

ve açık sayım esasına göre seçmek; 

(b) Topluluk çalıĢma esaslarını belirlemek,  

c) Yönetim ve denetim kurulları tarafından sunulan faaliyet ve denetleme raporlarını inceleyerek 

karara bağlamak ve Yönetim Kurulu‟nu ibra etmek, 

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüĢerek karara bağlamak, 

e) Öğrenci Topluluğunun amacının gerçekleĢmesi için alınacak önlemler konusunda karar almak, 

f) Haklı sebeplerin varlığı durumunda topluluğun diğer organlarını görevden almak, 

g) Üyelikten çıkarma talepleri hakkında karar vermek. 

 

Yönetim Kurulu 

Madde 16-(1) Yönetim kurulu, Öğrenci Topluluğunun Genel Kurul tarafından seçilen yürütme 

organıdır ve 7 (yedi) asil, 5 (beĢ) yedek üyeden oluĢur. Genel kurul seçimlerinde boĢalan asil 

üyelerin yerine yedek üyeler almıĢ oldukları oy oranına göre göreve baĢlatılırlar. 

(2) Yönetim Kurulu kendi içerisinden bir baĢkan, bir baĢkan yardımcısı ve bir sekreter seçer ve 

ilk toplantısında görev dağılımını yapar. Her akademik yılda bir toplantı yapılması zorunludur. 

Ġhtiyaç halinde topluluk danıĢmanı ve topluluk baĢkanının çağrısı ile toplanabilir. Kararlar üye 

tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

(3) Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından iki yıl için görevlendirilir ve genel kurul 

kararı ile görevden alınabilirler. Yönetim Kurulu üye sayısı, boĢalmalar sebebiyle üye 

tamsayısının yarısının altına düĢerse; Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim 

Kurulu tarafından 15 gün içinde toplantıya çağrılır ve boĢalan üyelikler için seçim yapılır. 

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması, disiplin cezası 

almamıĢ olmaları ve bunları belgelemeleri gerekir. Yönetici iken ceza alan öğrenciler bu görevi 

bırakmak zorundadır. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri topluluk yönetiminde görev 

alamazlar. Kurul üyesi baĢka topluluklarda yönetim kurulu veya denetim kurulu üyesi olarak 

görev yapamaz. 

Madde 17- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri Ģunlardır: 

(a) Öğrenci Topluluğunu temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına 

yetki vermek,  

b) Yıllık çalıĢma programını hazırlamak, Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı‟na onaylatmak 

ve uygulamak,  

c) Topluluk çalıĢma esaslarında gerekli gördüğü değiĢiklikler ile iç iĢleyiĢ yönetmelikleri 

hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,  
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ç) Genel Kurul tarafından verilen görevleri yapmak, 

d) Yeni üye kabulü, üyeliklerin güncellenmesi ve üyelikten çıkarılma iĢlemlerini yürütmek, 

e) Öğrenci Topluluğunun gelir ve gider hesaplarına iliĢkin iĢlemleri yapmak, gelecek döneme ait 

bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, 

f) Öğrenci Topluluğunun Üniversite içindeki ve dıĢındaki etkinliklerini, dıĢ haberleĢmelerini 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı‟na duyurmak ve onayını almak, 

g) Topluluklarla ilgili Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı tarafından onaylanan tüm 

defterleri tutmak ve Genel Kurulda sunmak, 

ğ) Topluluk iĢleyiĢinde akademik danıĢmanın yavaĢlatıcı olması durumunda DKK‟yı 

bilgilendirmek, 

h) Her çalıĢma dönemi sonunda faaliyet raporu hazırlamak ve bu raporu Sağlık, Kültür ve Spor 

Daire BaĢkanlığı‟na, genel kurula ve denetleme kuruluna sunmak. 

ı) Öğrenci Topluluğunun demirbaĢ eĢyalarının korunmasını sağlamaktır. 

 

Denetim Kurulu 

Madde 18- (1) Denetim kurulu, topluluğun iç denetim organıdır ve Genel Kurul tarafından 

seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluĢur.  

(2) Denetleme Kurulu üyelerinin herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması, disiplin cezası 

almamıĢ olmaları ve bunları belgelemeleri gerekir. 

(3) Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl için görevlendirilir ve Genel Kurul kararı ile 

görevden alınabilir. Kurul üyesi baĢka topluluklarda denetim kurulu veya yönetim kurulu üyesi 

olarak görev yapamaz.  

(4) BoĢalan asil üyelerin yerine yedek üyeler almıĢ oldukları oy oranına göre göreve baĢlatılırlar. 

Denetim Kurulu üye sayısı, boĢalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düĢerse; 

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyeleri veya kalan Denetim Kurulu tarafından 15 içinde toplantıya 

çağrılır ve boĢalan üyelikler için seçim yapılır. 

(5) Her akademik yılsonunda bir toplantı yapılması zorunludur. Kararlar üyelerin salt çoğunluğu 

ile alınır. 

Madde 19- Denetim Kurulunun görevleri Ģunlardır: 

(a) Öğrenci Topluluğunun evraklarını, defterlerini ve demirbaĢ eĢyanın durumunu incelemek, 

(b) Öğrenci Topluluğunun faaliyetlerinin yönerge hükümlerine uygunluğunu ve etkinliğini 

denetlemek, 

(c) Gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulunu yazılı olarak uyarmak ve genel kurulu olağanüstü 

toplantıya çağırmak, 

(d) Her akademik yarıyıl sonu denetim yaparak “Öğrenci Toplulukları Ġç Denetim Formu” nu 

(Ek-8) doldurup Rektörlüğe sunmak, 

(e) Genel kurul ve DKK‟ya karĢı sorumlu olmak üzere faaliyette bulunmak. 
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Denetim ve Koordinasyon Kurulu 

Madde 20- (1) Denetim ve Koordinasyon Kurulu, Öğrenci iĢlerinden sorumlu Rektör 

Yardımcısı baĢkanlığında, Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanı, Kültür ve Spor ĠĢleri ġube 

Müdürleri ile Rektör tarafından seçilecek 2 öğretim elemanından oluĢur. 

(2) DKK, BaĢkanın daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır. 

Madde 21- Denetim ve Koordinasyon Kurulunun görev ve yetkileri Ģunlardır: 

(a) Öğrenci etkinliklerinin ilgili mevzuata uygun planlanıp yürütülmesini sağlamak,  

(b) Toplulukların kuruluĢ aĢamalarında denetleyici ve yönlendirici görev üstlenmek,  

(c) Güncelleme evraklarını zamanında teslim etmeyen toplulukların hakkında kapatma kararı 

almak, 

(ç) Öğrenci Topluluklarının yapacakları faaliyetlere göre salon, donanım, malzeme gibi mevcut 

imkânların paylaĢımını ve dağıtımını yapmak üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı ile 

koordinasyonu sağlamak,  

(d) Genel kurul toplantılarına bir temsilci görevlendirmek, 

(e) Akademik DanıĢmanlar ile ilgili çıkacak problemlere çözüm üretmek, Üniversite dıĢındaki 

veya Üniversiteler arası benzer kuruluĢlar ile iliĢki kurmak, ortak etkinlikler için çalıĢmalarda 

bulunmak ve topluluk üyelik ve kayıt aidatlarını belirlemek, 

(f) Topluluk iĢleyiĢinde akademik danıĢmanın yavaĢlatıcı olması durumunda gerekli tedbirleri 

almak, 

(g) Yeterli düzeyde faaliyet gösteremeyen toplulukların kapatılması hususunda karar almak, 

(ğ) Topluluklar hakkında fesih kararı almak, 

(h) Mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan toplulukların kapatılmasına karar vermek, 

(i) Üyelik baĢvurusu süresi içerisinde sonuçlandırılmayan öğrencilerin üyeliklerini karara 

bağlamak. 

 

 

III. BÖLÜM 

Topluluklara Üyelik KoĢulları ve Üyeliğin Sona Ermesi 

Topluluklara Üyelik KoĢulları 

Madde 22-(1) Öğrenci Topluluklarına Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine kayıtlı öğrenciler 

üye olabilir.  

(2) Öğrenci Topluluklarına üyelik, baĢvuru dilekçesi ve öğrenci belgesi ile birlikte öğrenci 

topluluğuna baĢvurulması, öğrenci topluluğunun yönetim kurulu kararıyla üyelik listesine kaydın 

yapılması ve üyelik aidatının ödenmesiyle baĢlar. 

(3) Öğrenciler üyelik için baĢvurularını ilgili topluluğa, eğitim öğretim yılı içerisinde 

yapacaklardır. Üyeliğe kabul konusunda ilgili topluluğun yönetim kurulu yetkili olup yönetim 

kurulu baĢvuruyu 15 gün içerisinde sonuçlandırmak zorundadır. Üyelik baĢvurusu bu süre 
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zarfında sonuçlandırılmayan öğrenci DKK‟na baĢvurabilir. Kurul bu baĢvuruyu kesin olarak 

karara bağlar. 

(4) Öğrenci toplulukları; topluluk tüzüklerinde belirtmek ve topluluk organlarında görev 

almamak Ģartıyla, gönüllü üyelik sistemini kabul edebilirler. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

öğretim elemanları, mezunları ve personeli topluluk yönetim kurulu kararı ve Sağlık Kültür ve 

Spor Daire BaĢkanlığının onayı ile topluluğa gönüllü üye olabilirler. Gönüllü üyelerin, seçme 

(oy kullanma) ve seçilme hakları yoktur. 

(5) Bir kiĢi birden fazla topluluğa üye olabilir ancak aynı anda birden fazla topluluğun yönetim 

ve/veya denetim kurullarında görev alamaz. Bu durumu saptanan kiĢinin her topluluktaki 

yönetim ve/veya denetim kurullarındaki görevi sona erer. 

(5) Üyeler, her akademik yılın baĢında Yönetim Kurulunca duyurulan bir aylık süre içinde 

topluluk aidatlarını ödeyerek üyeliklerini yenilemek zorundadırlar. 

(6) Topluluk üyeleri eĢit haklara sahiptirler. Her üyenin, topluluğun faaliyetlerine ve yönetimine 

katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu Ģahsen kullanmak 

zorundadır. 

(7) Her üye mensubu olduğu topluluğun tüzüğüne uygun davranmak ve topluluğun tüzüğünde 

yazılı amaçların gerçekleĢtirilmesini güçleĢtirici ve engelleyici davranıĢlardan kaçınmakla 

yükümlüdür. 

(8) Yönetim ve denetleme kurullarında görev alabilmek için disiplin cezası almamıĢ olmak 

gerekir. Öğrenciliğin sona ermesi veya baĢka nedenlerle yönetim ve denetim görevini bırakmak 

zorunda kalanların yerine sıradaki yedek üyeler seçilir. 

Üyeliğin Sona Ermesi 

Madde 23- (1) Üyelik için aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin topluluk üyeliği 

kendiliğinden sona erer. 

(2) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile topluluk üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. 

(3) Öğrencilik sıfatının kaybedilmesi veya üst üste iki genel kurul toplantısına katılmama 

durumunda topluluk üyeliği kendiliğinden sona erer. 

(4) Topluluk yönetim kurulunun yazılı uyarısına karĢın topluluğun amaçlarına aykırı çalıĢma 

yapmakta ısrar edenler, topluluk yönetim kurulunun gerekçeli kararı ve genel kurulun onayı ile 

üyelikten çıkartılabilirler. Üyelikten çıkarma, akademik danıĢman ve Sağlık, Kültür ve Spor 

Daire BaĢkanlığı onayı ile kesinleĢir.  Üyeliği sona eren öğrenci bir yıl süreyle aynı topluluğa 

üye olamaz. 

(5) Topluluk üyeliğinden çıkarılma sebepleri topluluk içtüzüğünde belirtilir. Üyelikten çıkarma,   

Topluluk Yönetim Kurulunun önerisi ve Topluluk Genel Kurulunun 2/3 çoğunluğunun onayı ile 

olur. Bu karara karĢı üyelikten çıkartılanlar 15 gün içerisinde DKK‟ya itirazda bulunabilirler. 

Kurul itirazı kesin olarak karara bağlar. 

 

IV. BÖLÜM 

Mali Hükümler 

Öğrenci Topluluklarının Gelirleri 
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Madde 24- (1) Öğrenci Topluluklarının gelirleri, topluluk üyelerinin ödeyecekleri aidatlar, 

çeĢitli kuruluĢ ve Ģahıslarca yapılacak her türlü ayni ve nakdi bağıĢ ve yardımlar, sponsorluk 

anlaĢmaları ile topluluk etkinliklerinden elde edilecek kaynaklardan oluĢur. 

(2) Öğrenci Topluluklarının faaliyetleri için bütçe olanaklarına göre destek sağlanması 

Rektörlüğün yetkisindedir. 

(3) Üyelik aidatı, her türlü bağıĢ ve yardımlar, topluluk faaliyetleri ve etkinliklerden elde 

edilecek gelirler, Üniversitenin Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı nezdinde açılan Bütçe 

Hesabına yatırılır. Topluluk gelirleri hiçbir Ģekilde özel hesaba yatırılmaz. 

(4) Öğrenci Topluluklarının faaliyetleri ve etkinliklerden elde edilecek gelirlerin toplanmasında 

muhasebe yetkilisi, mutemet tayin edilir.  

(5) Öğrenci Toplulukları, harcamalarını belgelendirmek amacıyla gelir-gider defteri tutmak ve 

akademik yılsonunda faaliyet raporu ile birlikte gelir-gider defterini Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

BaĢkanlığı‟na teslim etmek ve gerektiğinde gelir-gider defterlerinin ibraz etmek zorundadırlar. 

Sponsorluk Gelirleri 

Madde 25- (1) Öğrenci toplulukları, etkinliklerine mali kaynak sağlayabilmek amacıyla çeĢitli 

özel ve kamu kurum ve kuruluĢlarından sponsorluk desteği alabilirler.  

(2) Sponsorluk hizmeti almadan önce yapılacak iĢbirliğinin ve sağlanacak desteğin niteliği 

hakkında Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığına bilgi verilmesi; ancak Üniversite 

yönetiminden onay alındığı takdirde etkinlik hazırlıklarına baĢlanması ve toplanacak her türlü 

gelirin belgelendirilmesi zorunludur. 

(3) Sponsorluk alınacak kuruluĢların yaptıkları etkinlikler ve tanıtım çalıĢmaları yasa ve 

yönetmeliklere uygun olmalıdır. Sponsorluk anlaĢması Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini 

yasal ve mali sorumluluğa sokucu nitelikte olamaz. 

(4) Erdemsiz mal ve hizmet (Alkol, tütün ürünleri v.b.) üreten ve pazarlayan Ģirketlerin 

sponsorluk önerileri kabul edilemez.  

(5) Sponsor kuruluĢlardan alınan mali destek Akademik DanıĢmanın ve Topluluk Yönetim 

Kurulu üyelerinin onayı ile tutanak altına alınır ve topluluk defterine iĢlenir. 

Etkinlik Gelirleri 

Madde 26- (1) Öğrenci toplulukları biletle katılabilinecek konser, sinema, tiyatro gösterileri 

düzenleyebilirler. Bu etkinlik sürecinde bastırılan bilet veya davetiyelerin üzerinde etkinliği 

düzenleyen topluluğun adı, etkinliğin adı, zaman, yer ve etkinlik tarihi, etkinliğin ücreti ve bilet 

numarası, toplanan gelirin hangi amaç için kullanılacağı belirtilmelidir. 

(2) Etkinlikler öğrenci topluluklarının tüzüklerinde belirttikleri amaçlar ile tutarlı olmalıdır. 

Etkinlikler herhangi bir kiĢinin ya da küçük bir grubun yararına veya maddi çıkar sağlamak 

amacıyla düzenlenemez. 

Öğrenci Topluluklarının Giderleri 

Madde 27- (1) Öğrenci topluluk faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan harcamalar, 

topluluğun elde ettiği gelir ile denk düĢmek Ģartıyla yapılır. Topluluk faaliyetleri için yapılacak 

harcamalar topluluğun elde ettiği geliri aĢamaz. 
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(2) Yapılacak her türlü harcamalar, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği esasları 

dâhilinde belgelendirilir. 

(3) Faaliyetler için yapılacak harcama talepleri Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı 

tarafından gerçekleĢtirilir.  

(4) Toplulukların giderleri Ģunlardır: 

(a) Her faaliyetin gerektirdiği demirbaĢ ve sarf malzemeleri ile araç-gereçlerin temini, giderleri, 

b) Faaliyetlerin yapılması ile ilgili beslenme, barınma, ulaĢım, iletiĢim ve diğer organizasyon 

giderleri, 

c) Faaliyetlerin gerektirdiği diğer giderler. 

 

V. BÖLÜM 

Evrak ve Kayıtlar 

Madde 28- Öğrenci Toplulukları aĢağıda yazılı evrakları tutarlar: 

a) Üye Kayıt Formu: Bu forma üyelerin adları, fotoğrafları, okul, sınıf ve bölümleri, adresleri ve 

iletiĢim bilgileri ile topluluğa giriĢ ve çıkıĢ tarihleri kaydedilir. Üyelerin ödedikleri giriĢ ve yıllık 

aidat miktarları bu deftere iĢlenebilir. 

b) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve 

kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 

c) Genel Kurul Tutanakları: Genel Kurul toplantılarında yapılan iĢlemler ve alınan kararlar 

tutanaklara bağlanır. 

d) DemirbaĢ Defteri: Topluluğa ait demirbaĢların edinme tarihi ve Ģekli ile kullanıldıkları veya 

verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düĢürülmesi bu deftere iĢlenir. 

e) Gelir-Gider Defteri: Öğrenci topluluklarının gelirleri ve giderleri bu deftere kaydedilir. 

f) Gelen-Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere 

kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla 

gelen veya giden evraklar çıktısı alınıp kayda alınmak suretiyle saklanır. 

g) ĠĢletme Hesabı Defteri: Topluluk adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli 

olarak dayanağı evraklarla birlikte bu deftere iĢlenir. Topluluk tüm gelir ve giderlerini belge 

karĢılığında yapmak zorundadır. Ġlgili gelir ve giderlerin yönetim kurulu tarafından karara 

bağlanıp kayda geçirilmesi, gelir gider defterine iĢlenmesi, makbuz, fiĢ, fatura v.b. araçlar ile 

belgelenmesi zorunludur. 

ğ) Etkinlikler dosyası. 

Madde 29-  (1) Bu defter ve belgeler, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı tarafından 

topluluklara kuruluĢ onayından sonra tasdikli olarak verilir.  

(2) Bu evraklar, her eğitim-öğretim yılı baĢlangıcında Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi 

BaĢkanlığı‟na incelenmek ve yıllık açılıĢları yapılmak üzere getirilmesi zorunludur. Daire 

BaĢkanlığı‟nın diğer zamanlarda gerek gördüğünde Öğrenci Toplulukların belgelerini inceleme 

yetkisi saklıdır. 
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VI. BÖLÜM 

Değerlendirme, Fesih ve Kapatma 

Değerlendirme 

Madde 30- (1) Öğrenci toplulukları Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı‟nda bulunan 

etkinlik sonuç bildirimleri esas alınarak değerlendirilir. Düzenlenen “Öğrenci Toplulukları 

Faaliyet Değerlendirme Formu” (Ek 11) DKK‟ya sunulur. 

(2) “Öğrenci Toplulukları Faaliyet Değerlendirme Formu” (Ek 11) kapsamında yapılan inceleme 

sonucu beĢ puan altında kalan topluluklar, DKK kararı ile uyarılarak bir yıl süre tanınır. Bir 

yılsonunda yapılan yeniden değerlendirme sonucu yeterliği sağlayamayan topluluklar DKK 

kararı ile kapatılır. 

Madde 31-Her Öğrenci Topluluğu genel kurul kararı ile feshini isteyebilir. DanıĢman ve 

Öğrenci Topluluğu baĢkanın imzaladığı fesih yazısı ekinde genel kurul kararı örneği ile yazılı 

olarak Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı‟na bildirimde bulunulur. Tüm bildirimler 

DKK‟nın onayı ile yürürlüğe girer. 

Kapatma ve Topluluğun Sona Ermesi 

Madde 32- (1) Ġlk genel kurul toplantısının yönergede öngörülen sürede yapılmamıĢ ve zorunlu 

organların oluĢturulmamıĢ olması, içtüzük gereğince yönetim kurulunun oluĢturulmasının 

olanaksız hale gelmesi, olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması 

durumunda topluluk kendiliğinden sona erer. 

(2) Yükümlü oldukları defter ve kayıtları tutmayan, eksik tutan, defter ve kayıtlarında yanlıĢ 

bilgi ve belgelere yer veren, tutmakla yükümlü olduğu defter ve belgelerin talebi halinde 

DanıĢmanına ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı‟na vermeyen öğrenci toplulukları için 

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı tarafından DKK‟ya fesih önerisinde bulunulur. DKK 

gerekli gördüğü takdirde topluluğun feshine karar verebilir. 

(3) Bu yönerge hükümlerine aykırı davranıĢ ve faaliyette bulunan, Üniversite içinde veya dıĢında 

izinsiz faaliyet yaptığı tespit edilen ve yürürlükteki mevzuata göre suç oluĢturabilecek 

faaliyetlerde bulunduğu belirlenen öğrenci toplulukları Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi 

BaĢkanlığı‟nın önerisi ve DKK‟nın kararı ile kapatılır. Öğrenci Topluluğunun baĢkan ve tüm 

üyeleri hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri 

uygulanır, gerektiğinde bu kiĢiler hakkında diğer yasal iĢlemlere de baĢvurulur. 

BaĢkanlık Yasağı ve Topluluğun Mal Varlığı 

Madde 33- (1) Herhangi bir nedenle kapatılan öğrenci topluluğu baĢkanı bir yıl süre ile baĢka bir 

öğrenci topluluğu baĢkanı olarak görev yapamaz. 

(2) Fesih ve kapatma halinde öğrenci topluluğunun mal varlığı Rektörlüğe devredilmiĢ sayılır. 

 

VII. BÖLÜM 

Geçici ve Son Hükümler 
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Geçici Madde- Bu Yönerge hükümleri yürürlüğe girdiği tarihte kurulu olan topluluklar, 

yürürlüğü izleyen ilk altı ay içinde Yönerge hükümlerinin gereklerini yerine getirmek 

zorundadırlar. 

Yürürlükten Kaldırma 

Madde 34- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu‟nun 11.10.2007 tarih ve 8 sayılı 

toplantısında kabul edilen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi 

yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

Yürürlük 

Madde 35- Bu yönerge Üniversite Senatosunca kabul edip ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 36- Bu yönergeyi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör‟ü yürütür. 
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EK 8. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ EĞĠTĠM, 

ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç  

Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi‟nin önlisans, lisans ve 

lisansüstü programlarında kayıtlı bulunan engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını 

kolaylaĢtırmak için gerekli akademik ortamın hazırlanması ve eğitim-öğretim süreçlerine tam 

katılımlarını sağlanması amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere 

kurulan Engelsiz Üniversite Birimi‟nin çalıĢma usul ve esaslarını belirlemek ve engel durumları 

nedeniyle ders ve sınav uygulamalarında karĢılaĢtıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde 

fırsat eĢitliğini sağlamak üzere yapılacak iĢlemleri düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi‟nin ön lisans, lisans ve lisansüstü 

programlarında öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreç 

ve iĢlemlerine iliĢkin usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- Bu Yönerge, 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‟un 15 inci maddesine 

dayanılarak hazırlanan 14/08/2010 Tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler DanıĢma ve Koordinasyon Yönetmeliği” 

ile 03/01/2013 tarih ve 28517 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Yükseköğretim Kurumları Özürlüler DanıĢma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanmıĢtır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönergede geçen; 

a) Engelli Öğrenciler Birimi: 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak 

yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kurumları Özürlüler DanıĢma ve Koordinasyon 

Yönetmeliği‟nin 11‟inci maddesi uyarınca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi‟nde kurulan 

birimi, 

b) Engelli Öğrenci: DoğuĢtan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 

duyusal ve sosyal yeteneklerini çeĢitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaĢama uyum 

sağlama ve günlük gereksinimlerini karĢılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, 

rehabilitasyon, danıĢmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan öğrenciyi, 

c) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini, ifade eder. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Derslerin Yürütülmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar 

Ders Uygulamaları 

Madde 5- (1) Ders öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin engel durumlarından 

dolayı karĢılaĢtıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eĢitliğini sağlamaya ve engelli 

öğrencilerin ders uygulamaları nedeniyle baĢarılarının olumsuz yönde etkilenmesini önlemeye 

yönelik sınav uygulamaları usul ve esasları aĢağıdaki gibidir. 

a) Yazılı talep halinde, eğitim-öğretim yılı baĢında engelli öğrencilerin derslerinde ya da 

sınavlarında görev alacak öğretim elemanlarına engelli öğrenci birimi tarafından seminer verilir.  
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b) Bahar ve güz eğitim öğretim dönemleri baĢında, engelli öğrencilerin danıĢmanları ile 

derslerinde ya da sınavlarında görev alacak öğretim elemanları bu öğrencilerin kimlik bilgileri ve 

engel durumları hakkında bilgilendirilir.  

c) Öğretim elemanları engelli öğrenci birimi tarafından gönderilen engelli öğrencilere iliĢkin 

kiĢisel verileri gizli tutmakla yükümlüdür.  

d) Eğitim-öğretim yılı baĢında engelli öğrenci birimi tarafından engelli öğrencilere yönelik 

oryantasyon toplantısı yapılır. 

e) Binalarda engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeler yapılır. 

f) Ders programları, duyurular, ilanlar, sınıflar vb. hazırlanırken engelli öğrencilerin engel 

durumları göz önünde bulundurulur.  

g) Engelli öğrenciler, talep ve gerekçelerinin uygun bulunması halinde kısa süreli olarak 

bölümleri ile ilgili dersleri birinci/ikinci öğretim ders programlarından takip edebilirler. 

h) Engelli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ders veren/sunum yapan öğretim elemanı dersle 

ilgili olarak hazırlayacağı ders materyallerini engel gruplarını dikkate alarak hazırlar.  

i) Engelli öğrencinin dersi takip edebilmesi açısından öğretim elemanının izniyle gerekli 

yardımcı materyallerle derse ya da diğer uygulamalara girmesine izin verilir.  

j) Engelli öğrencilere verilecek ödev ve projelerde bu öğrencilerin engel grubu dikkate alınır.  

k) Engellerinden kaynaklı olarak ödev ve projelerini tamamlamak için ek süreye ihtiyaç duyan 

engelli öğrencilere gerekli ek süre verilir.  

l) Engelli öğrencilere ders takibi ve akademik çalıĢmalarına destek olacak gönüllü akran 

yardımcı sağlanır. 

m) Derslerin engelli öğrencilerin özel durumlarına uygun olarak düzenlenmesi ve düzgün 

iĢleyiĢinin sağlanması için engelli öğrencilere gerekli destek verilmelidir. Örneğin bu amaç 

doğrultusunda; 

Kısmi veya tam görme engeli olan öğrenciler için; 

i. Kısmi ya da tam görme engeli olan öğrencilerin dersle ilgili görsel materyalleri diğer 

öğrencilerle eĢit seviyede kavrayabilmesi için ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından sesli 

betimleme yapılır.  

ii. Tam görme engelli öğrenciler için imkânlar doğrultusunda ders materyalleri kabartma 

yazıyla ya da sesli olarak; kısmi görme engelli öğrencileri için ise büyük puntolarda hazırlanır.  

iii. Bilgisayar uygulamalı derslerde, görme engelli öğrencilerin kullanabileceği bilgisayarlar 

bulundurulur ve bu bilgisayarlara gerekli programlar yüklenir.  

ĠĢitme engeli olan öğrenciler için; 

i. ĠĢitme engelli öğrencinin bulunduğu sınıfın oturma düzeni, öğrencinin öğretim elemanını 

rahatlıkla görebileceği Ģekilde oluĢturulur. 

ii. ĠĢitme engelli öğrenci bulunan sınıflarda ders veren öğretim elemanı yüzü sınıfa dönük 

olarak sunum yapmaya özen gösterir.  

iii. ĠĢitme engelli öğrencilerin bulunduğu her okulda mümkün mertebe en az bir derslik arka 

plan gürültüsünü ve yansımayı azaltan FM (Frequency Modulation) sistemleri temin edilerek 

hazırlanır.  

iv. Derste kullanılan iĢitsel materyaller, iĢitme engelli öğrenciler için yazılı olarak hazırlanır.  

Bedensel engeli olan öğrenciler için; 

i.Bedensel engelli öğrencilerin bulunduğu sınıfların mimari olarak en uygun katlarda 

oluĢturulmasına özen gösterilir.  

ii.Uzun süre aynı pozisyonda kalmanın sakıncalı veya zorlayıcı olduğu durumlarda öğrencinin 

talebi gereği tercih ettiği pozisyonda (uzun oturarak, yüzüstü yatarak vb.) dersi takip etmesine 

izin verilir. 

 

Ders Muafiyeti 
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Madde 6-(1) Engelli öğrencilerin engel durumlarından dolayı ders muafiyeti talebinde 

bulunmaları halinde, ders seçmeli ise varsa eĢdeğeri verilir; dersin eĢdeğeri yoksa ya da zorunlu 

ise ders teknolojik destek aracılığıyla ya da uyarlama yapılarak verilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına ĠliĢkin Usul ve Esaslar 

 

Sınav Uygulamaları 

Madde 7 –(1) Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin engel durumlarından 

dolayı karĢılaĢtıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eĢitliğini sağlamaya ve engelli 

öğrencilerin sınav uygulamaları nedeniyle baĢarılarının olumsuz yönde etkilenmesini önlemeye 

yönelik sınav uygulamaları usul ve esasları aĢağıdaki gibidir. 

a) Sınav salonları engelli öğrencilerin ulaĢabilirliği göz önünde bulundurularak düzenlenir ve 

gerekli durumlarda engelli öğrenci ayrı bir salonda sınava alınır. 

b) Sınav görevlileri tarafından sınav ya da sorularla ilgili yapılacak olan duyuru, hatırlatma ya da 

düzeltmeler engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak yapılır. 

c) Ġhtiyaç duyulması halinde sınav esnasında engelli öğrenciye refakat edecek bir öğretim 

elemanı (öğretim görevlisi, araĢtırma görevlisi) iĢaretçi-okuyucu/yazıcı olarak 

görevlendirilebilir.  

d) Ġhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin sınavlara yardımcı araç-gereç ile (iĢitme cihazı, 

teleskopik gözlük, prizmatik gözlük, büyüteç vb.) ve ilaç, tıbbi malzeme ya da sıvı ile (insülin 

pompası vb.) girmelerine izin verilir. 

e) Sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde, engelli öğrencilerin karĢılaĢabilecekleri biyolojik 

ve psikolojik ihtiyaçlarından dolayı, sınav görevlisi nezaretinde, geri dönmek kaydıyla sınava 

kısa süreliğine ara vermesine sınav yürütücüsü tarafından izin verilir. 

f) Okuyucu-iĢaretleyici ya da büyük puntolu soru kâğıdı ya da kitapçığı ile sınava giren görme 

engelli öğrenciler ile yazma ve hareket güçlüğü çeken engelli öğrencilere sınav süresinin yarısı 

kadar ek süre verilir. 

g) Ġhtiyaç duyulması halinde, ilgili öğretim elemanının izniyle engelli öğrenci sınavları 

bilgisayar ortamında veya sözlü olarak yapılır. 

h) Engellerinden dolayı sınavda performansını tam olarak yansıtamayan öğrenciler için proje vb. 

değerlendirme uygulamaları geliĢtirilir ve uygulanır. 

ı) Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin sınavlarının özel durumlarına 

uygun olarak düzenlenmesi ve sınavların düzgün iĢleyiĢinin sağlanması için engelli öğrencilere 

gerekli destek verilmelidir. Örneğin bu çerçevede; 

Kısmi veya tam görme engeli olan öğrenciler için; 

i. Kısmi görme engeli olan öğrenciler için soru kâğıdı ya da kitapçığı büyük puntolarla basılmıĢ 

olarak hazırlanır. 

ii. Tam görme engeli olan öğrenciler için soru kâğıdı ya da kitapçığı kabartma yazı ile ya da ses 

dosyası Ģeklinde hazırlanır. 

ĠĢitme engeli olan öğrenciler için; 

i. ĠĢitme ve konuĢma (kekemelik, afazi, disfazi vb.) bozukluğu olan öğrenciler için sözlü sınav 

uygulamalarında uyarlama veya uygun ölçme ve değerlendirme metotları kullanılır. 

ii. ĠĢitme engelli öğrencinin sınav gözetmenini ve dersin sorumlusunu kolayca görebileceği bir 

yere oturması sağlanır. Sınav görevlileri ve ders sorumlusu komut verirken veya açıklamalar 

yaparken iĢitme engelli öğrencinin karĢısında durmaya özen gösterir, yavaĢ ve net konuĢur.  

iii. Gerekli görüldüğünde ve imkânlar elverdiği ölçüde sınavda iĢaret dili tercümanı 

bulundurulur. 

iv. Yazılı sınav yapmak mümkün değilse iĢaret dilinde sunum yapmak gibi alternatif yöntemler 

kullanılır. 
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Bedensel engeli olan öğrenciler için; 

i. Bedensel engeli nedeniyle yazı yazmakta zorlanan öğrenciye daha uzun sınav süresi, kayıt 

cihazı, bilgisayar verilir. 

ii. Uzun süre aynı pozisyonda kalmanın sakıncalı veya zorlayıcı olduğu durumlarda öğrencinin 

talebi gereği tercih ettiği pozisyonda (uzun oturarak, yüzüstü yatarak vb.) sınav olması sağlanır. 

(2) Bu hususların uygulanması, akademik danıĢmanın sorumluluğundadır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Madde 8-(1) Bu yönerge kapsamında yer almayan durumlar için Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi‟nin ilgili yönetmelik ve yönerge hükümleri uygulanır. 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

Madde 9-(1) Bu yönerge hükümleri; Recep Tayyip Erdoğan senatosu tarafından kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 10-(1) Bu yönerge hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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EK 9. TEKNOLOJĠ TRANSFER OFĠSĠ YÖNERGESĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

(Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) 

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde üretilen bilgi ve 

teknolojinin uygulama ile ticarileĢtirilmesine, üniversite-sanayi arasında iĢbirliğinin kurulmasına, 

sanayinin ihtiyaç duyduğu ya da duyacağı bilgi ve teknolojinin üniversite birimlerinde 

üretilmesine imkân sağlayarak, yeni proje fikirlerini ve kaynak imkânlarını araĢtırmacılara 

duyurmak, patent baĢvuru süreçlerinin takip edilmesi ve giriĢimciliğin geliĢtirilmesini 

desteklemek amacıyla kurulmuĢ olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknoloji Transfer 

Ofisi‟nin yapısı, organları, çalıĢma Ģekli, görevleri, yetki ve sorumlulukları ile hedeflerine iliĢkin 

esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, teknolojik ve yenilikçilik ilkesini esas alarak; ulusal ve 

uluslararası akademik kaynak çağrılarının duyurulması, proje baĢvurusu, revizyonu talep edilen 

ya da reddedilen projelerin yeniden tasarlanarak oluĢturulması, fonlanmıĢ projelerin takibi ve 

mali süreçlerin yürütülmesi sırasında karĢılaĢılan tüm sorunlara  üniversite bünyesinde çözümler 

üretilmesi, araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları sürecinin her aĢamasında yasal, teknik ve bütçe 

konularında destek verilmesi, bilimsel araĢtırmaların teĢvik edilmesi, üniversitede devam eden 

veya tamamlanan projelerin yatırımcılara tanıtılarak proje çıktılarının lisanslanması ve 

ticarileĢtirilmesi sırasında idari ve hukuki destek verilmesi konularındaki tüm faaliyetlerin 

yürütülmesine iliĢkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim 

Kurumları TeĢkilat Kanunu, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ile Yükseköğretim Kurumu Bilimsel AraĢtırma Projeleri Hakkındaki 

Yönetmelik, TÜBĠTAK Harcamalarına ĠliĢkin Esas ve Usuller, Avrupa Birliği ve Uluslararası 

KuruluĢların Kaynaklarından Kamu Ġdarelerine Proje KarĢılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının 

Harcanması ve MuhasebeleĢtirilmesine ĠliĢkin Yönetmelik ve Yıllık Bütçe Kanunları‟na 

dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

Akademik Birim: Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokullarını, Enstitüleri, Uygulama 

ve AraĢtırma Merkezlerini ve Rektörlüğe Bağlı Akademik Bölümleri, 

TTO: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi‟ni, 

 

Sanayi Kontratlı Projeler: Ulusal ve yabancı sanayi ile diğer özel sektör kuruluĢları tarafından 

fonlanarak desteklenen kontratlı araĢtırma projelerini, 
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Ulusal Projeler: Kalkınma Ajansı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu 

(TÜBĠTAK), Sanayi Tezleri (SAN-TEZ), Türkiye ĠĢ Kurumu (ĠġKUR), Küçük ve Orta Ölçekli 

Sanayiyi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi (KOSGEB), Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı 

(TTGV), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Kalkınma 

Ajansları ve Belediyeler tarafından desteklenen projeler, Bakanlıklar tarafından desteklenen 

projeleri, vb. ulusal kaynaklı projeleri, BAP, DPT, BOREN, Savunma Sanayi vb. ulusal kaynaklı 

projeleri, 

Uluslararası Projeler: Hayat boyu öğrenme dâhil AB Fonlarından desteklenen tüm projeler ile 

Avrupa AraĢtırma Koordinasyon Ajansı (EUREKA), Bilimsel ve Teknik AraĢtırma Alanında 

Avrupa ĠĢ Birliği (COST), Ulusal Bilim Kurumu (NSF), Uluslararası Genetik Mühendisliği ve 

Biyoteknoloji AraĢtırma Merkezi (ICGEB), Ekonomik ĠĢ Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ulusal Sağlık Kurumu (NIH), EUROSTAR, Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) vb. dıĢ kaynaklı uluslararası projeleri, 

Proje: Bu yönerge kapsamında “c, d, e, ” bentlerinde tanımlanan tüm projeleri 

Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi‟ni ifade etmektedir. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

(TTO’nin Yapısı, TTO’nin Amaçları ve Faaliyet Alanları) 

TTO’nin Yapısı 

MADDE 5 – (1) TTO; araĢtırmacı ve öğrencileri, sanayici ve giriĢimcilere yönelik eğitim, 

tanıtım ve farkındalık hizmetleri, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetleri, 

üniversite sanayi iĢbirliği faaliyetlerini, proje geliĢtirme ve yönetimi, fikri ve sınai hakların 

yönetimini ve lisanslama, ĢirketleĢme ve giriĢimcilik hizmetleri verme ve ilgili birimleri 

koordine eder. 

(2) Üniversitenin ticari olarak kurum haricinde vereceği tüm danıĢmanlık hizmetlerini 

düzenlemek üzere AraĢtırma-GeliĢtirme Rektör Yardımcılığı‟na bağlı olarak kurulmuĢ yapıyı 

ifade eder. 

TTO‟nin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

MADDE 6 – (1) TTO, Bilimsel verimliliğin artırılması, verilerin paylaĢılması ve nihai olarak 

projelerin ticarileĢtirilmesi kapsamında aĢağıdaki faaliyetlerde bulunur. 

Proje önerileri ve değerlendirme aĢamasında ilgili birim ve kiĢilerle iletiĢim kurarak 

koordinasyonu sağlamak, 

Fikri haklara konu olabilecek baĢvurular, proje ve giriĢimcilik çağrıları hakkında araĢtırmacı ve 

öğrencileri teĢvik edici organizasyonlar düzenlemek, 

Üniversite çalıĢanı araĢtırmacıların proje baĢvurularına ait kayıtların alınması ve bildiriminin 

yapılmasını sağlamak, 

TicarileĢtirilme ihtimali yüksek olan projelerin seçilmesi, iĢ paketlerinin hazırlanması konusunda 

araĢtırmacılara katkı sunmak, 

AraĢtırma sonuçlarından Patent, Faydalı Model çıkma potansiyeli ve farkındalığı konularında 

bilgilendirme toplantıları yapmak, 
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TicarileĢtirilme potansiyeli olan araĢtırma sonuçlarının ve patentlerin ilgili yerli, yabancı 

paydaĢlara tanıtılması süreçlerinde aktif ve etkili toplantılar yapmak, 

Lisans anlaĢmalarının yapılması, giriĢimciliğin teĢviki ve start-up veya spin-off Ģirketlerin 

kurulması konusunda araĢtırmacı ve yatırımcılar arası diyaloglarda yardımcı  olmak, 

Üniversitenin Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Politikasının oluĢturulması ve yürütülmesi 

konularında ilgili birimlerle aktivite içerisinde olmak, 

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluĢların, üniversiteleri giriĢimcilik, yenilikçilik ve diğer 

performanslarına göre sıraladığı endeksler için istatistiksel veri toplanması konularında etkin 

olmak, 

Ar-Ge kültürünün yaygınlaĢtırılmasına yönelik tüm faaliyetlerin ilgili birimlerde Rektörlüğün 

AraĢtırma GeliĢtirme Rektör Yardımcılığı baĢkanlığında koordineli  yürütülmesini sağlamak, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

(TTO Yönetim Birimleri, Yürütme Kurulu, Yürütme Kurulunun Görevleri, Kurulun 

Karar Alma Süreci, TTO Koordinatörünün Görevleri, Uzmanın Görevleri, Komisyonlar 

ve ÇalıĢma Grupları)  

TTO Yönetim Birimleri 

MADDE 7 – (1) TTO Yönetim birimleri: 

TTO Koordinatörü: Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilen öğretim elemanıdır. Görev süresi 

biten koordinatör yeniden görevlendirilebilir. 

Proje Yürütücüsü: Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanı veya hizmet alımı yoluyla 

istihdam edilen personeldir. 

Uzman: Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanı veya hizmet alımı yoluyla istihdam 

edilen personeldir. 

ç) Yürütme Kurulu: TTO‟nin faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesinden sorumlu 

kuruldur. 

TTO‟ne Destek Verecek Birimler: Yapılacak faaliyetlerde TTO‟ne destek verecek Ġlgili birimler 

ve diğer paydaĢlardır. 

Yürütme Kurulu 

MADDE 8 – (1) TTO'nin karar ve yürütme organı Yürütme Kurulu‟dur. Yürütme Kurulu 

baĢkanlığını, Rektör veya Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı yapar. TTO Yürütme 

Kurulu; Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısı, TTO Koordinatörü ile Fen Bilimleri, Sağlık 

Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında görev yapan birer  öğretim elemanından oluĢur. Üyeler 

Rektör tarafından 3 yıl süre için görevlendirilir. Görevi biten üye tekrar görevlendirilebilir. 

Yürütme Kurulunun Görevleri 

MADDE 9 – (1) Yürütme Kurulu‟nun görevleri Ģunlardır. 

TTO‟nin Üniversite mensuplarına ve sanayiye tanıtımına katkı sağlamak, 

TTO‟nin faaliyetlerini etkinleĢtiren alt birimlerin kurulmasını ve iĢleyiĢ prensiplerinin 

belirlenmesini sağlamak, 
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Üniversitenin araĢtırma politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve güncellenmesi için öneriler 

geliĢtirmek, 

Kurulun Karar Alma Süreci 

MADDE 10 – (1) Yürütme Kurulu, olağan toplantılarını üç ayda bir yapar. Gerek görülmesi 

halinde, Yürütme Kurulu BaĢkanının çağrısı ile olağanüstü toplanabilir. Ayrıca belirlediği 

paydaĢların temsilcilerinin de katıldığı geniĢletilmiĢ toplantılar düzenleyebilir. 

(2) TTO Yürütme Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılan üye 

sayısının yarısından bir fazlası ile karar alır. Oylama açık usulle yapılır. Oyların eĢit çıkması 

halinde Yürütme Kurulu BaĢkanının oyu iki sayılır. 

TTO Koordinatörünün Görevleri MADDE 11– (1) TTO Koordinatörü; 

TTO‟nin temsil edilmesi, 

TTO‟nin çalıĢmalarının düzenlenmesi, 

TTO‟nin Kurullarının toplantıya çağrılması, 

ç) TTO‟nin ve Üniversitede yürütülen proje sürecinde görev alan tüm birimlerin, komisyonların, 

kurulların, proje gruplarının ve idari personelin arasında koordinasyon oluĢturulması, 

TTO‟nin bir yıllık çalıĢma programının hazırlanması ve Rektörün onayına sunulması, 

TTO‟nin ve bağlı birimlerinin, komisyonlarının, kurullarının, proje gruplarının ve idari 

personelin düzenli ve etkin çalıĢmasının sağlanması, 

Ulusal ve uluslararası proje çağrıları hakkında bilgilendirme, fonlara ulaĢım, ortak bulma, proje 

oluĢturma ve geliĢtirme, hazırlama, bütçeleme, baĢvuru ve yürütülmesi hakkında eğitim ve 

danıĢmanlık hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması, 

Projelerinin kabulü, revizyonu ya da baĢarısız olunması sonrası tekrar ilgili programa baĢvuru ve 

yürütülmesi gereken süreçlerde ilgili birimler ve kurum/kuruluĢlarla gerekli yazıĢmaların 

yapılması ve koordinasyonun sağlanması, 

ğ) Sanayi projeleri, teknoloji lisanslama ve fikri mülkiyet hakları konularında  eğitimler 

verilmesi ve danıĢmanlık hizmetlerinin koordinasyonunun oluĢturulması, 

AraĢtırmacılar tarafından yapılan tüm baĢvuruları ve kabul edilen projeler ile araĢtırmacılar 

tarafından alınmıĢ “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları” gibi konularda istatistiksel bilgilerin 

derlenmesi, 

k) Tüm proje sözleĢmelerinin Rektörlük makamınca imzalanmasının sağlanması, konularından 

sorumlu ve tam yetkilidir. 

Uzmanın Görevleri  

MADDE 12 – (1) Uzman; 

Yönetim ve deneyimlerin paylaĢımını da içeren proje yönetimi eğitimlerinin yönlendirilmesi, 

Ulusal ve uluslararası araĢtırma fonları ve çağrılar hakkında bilgilendirme, fonlara ulaĢım, ortak 

bulma, proje oluĢturma ve geliĢtirme, hazırlama, bütçeleme, baĢvuru ve yürütülmesi hakkında 

eğitim ve danıĢmanlık hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması, 

Projelerle ilgili gelir ve ödenek kayıt iĢlemleri için talepte bulunulması, 
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YurtdıĢı projelere iliĢkin KDV muafiyet belgelerinin vergi dairesinden alınması konusunda 

yürütücülere destek verilmesi ile ilgili iĢ ve iĢlemlerden sorumludur. 

Komisyonlar ve ÇalıĢma Grupları 

MADDE 13 – (1) TTO, ihtiyaç duyması halinde, proje araĢtırma, geliĢtirme ve eğitim 

çalıĢmaları gibi faaliyetleri iĢ bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Yürütme  Kurulunun kararı 

ve Rektörün onayı ile kendi tematik çalıĢma alanlarında AraĢtırma ve Uygulama Komisyonları, 

Birimleri ve ÇalıĢma Grupları kurabilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

(TTO’nin Personel Ġhtiyacı, Yürürlülük, Yürütme) 

TTO’nin Personel Ġhtiyacı 

MADDE 14 – (1) TTO‟nin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Rektörlük tarafından 

görevlendirilecek kadrolu personel ile sözleĢmeli personel atama esaslarına göre sağlanacak 

kadrolar veya 2547 Sayılı Kanunun 13/b maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek 

personel ile karĢılanır. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) TTO Yönergesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16– (1) TTO Yönergesini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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EK 10. BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM  

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK  

Amaç  

Madde 1. (1) Bu yönerge; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta 

uzmanlık, diĢ hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamıĢ araĢtırmacılar 

tarafından önerilen bilimsel araĢtırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, 

desteklenmesi, bunlara iliĢkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlarının 

değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıĢtır.  

Kapsam  

Madde 2. (1) Bu yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta 

uzmanlık, diĢ hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamıĢ araĢtırmacılar 

tarafından hazırlanan ve desteklenmesi için Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonuna sunulan 

Bilimsel AraĢtırma Projelerinin yürütülmesi ile ilgili süreci kapsar.  

Dayanak  

Madde 3. (1) Bu yönerge; “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu‟nun 4684 Sayılı Kanun‟la 

değiĢik 58.maddesi” ile “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel AraĢtırma Projeleri Hakkındaki 

Yönetmelik” ve “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel AraĢtırma Projeleri Ġçin 

Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, MuhasebeleĢtirilmesi ile Özel 

Hesabın ĠĢleyiĢine ĠliĢkin Esas ve Usuller” hükümlerine dayanılarak düzenlenmiĢtir.  

ĠKĠNCĠ BÖLÜM  

TANIMLAR  

Madde 4.  

(1) Bu yönergede geçen tanımlar aĢağıda belirtilmiĢtir:  

a. Yükseköğretim Kurumu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesidir.  

b. Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosudur.  

c. Bilimsel AraĢtırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya 

ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına 

katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dıĢı, ulusal ve/veya 

uluslararası kurum ya da kuruluĢların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı 

yetiĢtirme ve araĢtırma alt yapısını geliĢtirme projeleridir.  

d. Bilimsel AraĢtırma Projeleri (BAP) Komisyonu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Komisyonudur.  

e. BAP Komisyonu BaĢkanı: Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısıdır.  

f. Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık, diĢ hekimliğinde 

uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamıĢ olan üniversitemiz mensubu 

araĢtırmacılardır.  
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g. AraĢtırmacı: Bilimsel AraĢtırma Projesinin yürütülebilmesi için, Proje Yürütücüsü tarafından 

proje ekibi içinde görevlendirilen öğretim elemanları ile proje konusunda lisans ve lisansüstü 

öğrenim görmekte olan öğrenciler ile mezunlarıdır.  

h. BAP Koordinasyon Birimi: Ġlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca bu Yönergenin 1. 

maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilimsel sekretaryanın 

yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba iliĢkin iĢ ve iĢlemlerin 

yürütülmesi ve koordine edilmesinden sorumlu birimdir.  

i. BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü: BAP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin 

yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesidir.  

j. Hakem: Proje önerilerinin değerlendirilmesi için görüĢlerine baĢvurulan ve projenin kapsadığı 

alanda uzmanlığı ile tanınan bilim insanlarıdır.  

k. Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörüdür.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

ORGANLAR, GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR  

BAP Komisyonu  

Madde 5. (1) BAP Komisyonu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının 

baĢkanlığında Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Müdürleri, BAP Koordinasyon Birimi 

Koordinatörü ile Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf 

indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan 

dergilerde atıf yapılan altı öğretim üyesinden oluĢur.  

(2) Üniversitenin var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle seçilen BAP 

Komisyonu üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden 

görevlendirilebilir. Yönetmelik uyarınca BAP Komisyonunun asli üyesi durumunda olan 

üyelerin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de 

kendiliğinden sona erer.  

(3) Enstitü Müdürleri hariç olmak üzere, görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri 

tespit edilen BAP Komisyonu üyeleri Senato‟nun önerisi üzerine Rektör tarafından görev 

süreleri dolmadan görevden alınabilirler. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan komisyon 

üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir.  

BAP Komisyonu‟nun Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  

Madde 6. (1) BAP Komisyonu, Komisyon BaĢkanının çağrısı üzerine toplanır. BAP Komisyonu 

salt çoğunlukla toplanır ve kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eĢit olması 

halinde, BAP Komisyonu BaĢkanının kullandığı oy belirleyicidir. 

BAP Komisyonunun Yetki, Görev ve Sorumlulukları  

Madde 7. (1) Komisyon aĢağıdaki görevleri yerine getirir:  

a. Proje baĢvuru takvimini hazırlar,  

b. Projelerle ilgili kullanılacak formları hazırlar,  

c. Projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler,  

d. Desteklenmesine karar verilen projeler için kullanılacak sözleĢme protokolünü hazırlar,  
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e. Proje baĢvurularının gerçekleĢtirilmesi, baĢvuruların değerlendirilmesi, projelerin yürütülmesi, 

izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili uygulama usul ve esaslarını belirler,  

f. Bu yönergede belirtilen proje türlerinin kapsamında değiĢiklik yapabilir, gerekli gördüğü proje 

türlerini uygulamadan kaldırabilir ve/veya yeni proje türleri oluĢturabilir.  

g. Proje baĢvurularını değerlendirerek karara bağlar. Gerekli gördüğü proje önerilerini hakemlere 

gönderir ve gelen raporları da değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar 

verir,  

h. Yürütülmekte olan projeler kapsamında sunulan ara raporları değerlendirir,  

i. Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer tüm talepleri değerlendirerek karara 

bağlar,  

j. Gerekli gördüğü hallerde proje çalıĢmalarını yerinde inceleyebilir ve/veya konunun 

uzmanlarına inceletebilir, proje yürütücülerini değiĢtirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir,  

k. Proje protokolü ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir,  

l. Ülkemiz ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bilim politikalarına uygun olarak öncelikli 

araĢtırma alanlarını ve konularını belirler,  

m. Her yılın sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler 

hakkında Rektöre rapor sunar,  

n. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel AraĢtırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, 

Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.  

BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü  

Madde 8. (1) BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü, biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim 

kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf 

indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan 

dergilerde atıf yapılan ve Rektöre karĢı sorumlu olan öğretim üyesidir.  

Koordinatörün Görevleri  

Madde 9. (1) Koordinatör aĢağıdaki görevleri yerine getirir:  

a. BAP Koordinasyon Biriminin program ve faaliyetlerini yönerge ve komisyon kararları 

doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek,  

b. Komisyon BaĢkanı görevi baĢında bulunmadığı zamanlarda, Komisyon BaĢkanlığına vekâlet 

etmek,  

c. Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazıĢmaları yapmak,  

d. Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak,  

e. Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak,  

f. Birim ve Komisyon faaliyetlerinde iletiĢim ve koordinasyonu sağlamak,  

g. Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısına Komisyon ve Birim çalıĢmaları hakkında dönemsel yazılı 

raporlar sunmak,  

h. Projeler kapsamında satın alma iĢlemleri ile ilgili olarak gerçekleĢtirme görevlisi atamak. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

PROJE TÜRLERĠ  

Madde 10. (1) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje türleri aĢağıda 

listelenmiĢtir. BAP Komisyonu belirtilen projelerin uygulama esaslarını belirler, projelerin 

kapsamında değiĢiklik yapabilir, gerekli gördüklerini uygulamadan kaldırabilir ve/veya yeni 

proje türleri oluĢturabilir.  

a. 53001-Normal AraĢtırma Projeleri (NAP): Üniversitemiz mensubu öğretim üyeleri ile doktora, 

tıpta ve diĢ hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamıĢ araĢtırmacıların 

bilimsel araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerini içeren projelerdir.  

b. 53002-Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ): Üniversitemizde kayıtlı öğrencilerin lisansüstü 

tezlerini kapsayan, tez danıĢmanının yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araĢtırma 

projeleridir.  

c. 53003-Sanayi ĠĢbirliği Projeleri (SIP): Üniversitemiz araĢtırmacılarının bir sanayi kuruluĢu ile 

müĢterek yürüttükleri, bütçesinin en az %60‟ı ilgili sanayi kuruluĢu tarafından karĢılanan, 

uygulamaya yönelik projelerdir. Birinci derecede öncelik taĢırlar.  

d. 53004-AraĢtırma Altyapı Projeleri (AYP): Üniversitenin araĢtırma alt yapısının 

geliĢtirilmesine yönelik projelerdir. BAP Komisyonu bu tür projeler için baĢvuru koĢullarını 

belirler ve özel değerlendirme süreçleri öngörebilir.  

e. 53005-Uluslararası Bilimsel ĠĢbirliği GeliĢtirme Projeleri (BIP): Üniversitemiz 

araĢtırmacılarının yurt dıĢındaki tanınmıĢ üniversitelerde veya araĢtırma merkezlerinde, ilgili 

kuruluĢlardaki araĢtırmacılarla iĢbirliği içerisinde yürütecekleri araĢtırma projeleridir.  

f. 53006-Kariyer GeliĢtirme Projeleri (KGP): Üniversitemiz mensubu olup Yardımcı Doçent 

kadrosunda bulunan araĢtırmacıların araĢtırma kültürünün geliĢtirilmesi ve araĢtırma altyapılarını 

oluĢturabilmeleri amacıyla yürütecekleri araĢtırma projeleridir.  

g. 53007-Hızlı Destek Projesi (HZP): Normal araĢtırma projesine dönüĢme potansiyeli bulunan 

kısa süreli ve küçük bütçeli araĢtırmaların desteklenmesine yönelik projelerdir. Proje süresi en 

fazla 12 ay ile sınırlıdır.  

h. 53008-Güdümlü Projeler (GDM): BAP Komisyonu‟nun gerekli gördüğü alanlarda 

hazırlayacağı ve/veya hazırlatacağı projelerdir. BAP Komisyonu bu tür projeler için baĢvuru 

koĢullarını belirler ve özel değerlendirme süreçleri öngörebilir.  

i. 53009-Çok Disiplinli Öncelikli Alan Projeleri (ÖNAP): Bilim ve Teknoloji Yüksek 

Kurulu‟nun belirlediği öncelikli alanlar da dikkate alınarak BAP Komisyonu tarafından 

belirlenmiĢ öncelikli alanlarda, diğer destek programlarından daha yüksek bütçe ile 

desteklenebilen projelerdir. Bu kapsamdaki projelerin en az üç merkezli ve çok disiplinli olma 

koĢulu vardır. Sağlık bilimlerinde anabilim/bilim dalları, diğer alanlarda bölümler ayrı merkez 

olarak değerlendirilecek, ancak bölüm ve fakülteler arası iĢbirlikleri tercih nedeni olacaktır.  

j. 53010-Ulusal Katılımlı AraĢtırma Projeleri (UKP): Üniversitemiz mensubu araĢtırmacıların 

ulusal kurum ve kuruluĢların katılımı ile hazırlayacakları araĢtırma projeleridir. Bu tür 

projelerde, iĢbirliği yapılan kuruluĢun belirli bir oranda bütçeye katkıda bulunması beklenir.  

k. 53011-Uluslararası Katılımlı AraĢtırma Projeleri (UAP): Üniversitemiz mensubu 

araĢtırmacıların yurtdıĢından kurum ve kuruluĢların katılımı yürütecekleri araĢtırma projelerdir. 
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Bu tür projelerde, iĢbirliği yapılan kuruluĢun belirli bir oranda bütçeye katkıda bulunması 

beklenir.  

l. 53012-Kurum DıĢı Destekli AraĢtırmalar Ġçin Ġhtiyaç Projesi (DKP): Üniversitemizin dıĢındaki 

ulusal veya uluslararası kurumlarca fon desteği sağlanarak uygulamaya geçilmiĢ olan ve 

Üniversitemiz mensubu araĢtırmacıların yürütücü olarak görev aldığı bilimsel araĢtırma 

projelerinin baĢarımlarının artırılması amacıyla hazırlanan destekleyici projelerdir. Bu kapsamda 

TÜBĠTAK 1001 programında olduğu gibi yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması 

veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülen 

araĢtırma projeleri dikkate alınır. Alt yapı oluĢturmaya yönelik projeler ile sosyal sorumluluk 

mahiyetindeki projeler destek kapsamı dıĢındadır.  

m. 53013-Lisans Öğrencisi Katılımlı AraĢtırma Projesi (LOK): Üniversitemizin 4 yıl ve üzeri 

süre ile lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinin, örgün öğretim programlarına kayıtlı baĢarılı 

öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluĢturulması, araĢtırma faaliyetlerine özendirilmesi ve 

araĢtırma yapmaya teĢvik edilmesi amacıyla oluĢturulan araĢtırma projeleridir. Yürütücülüğünü 

öğretim üyelerinin üstlendiği bu projelerde yalnızca lisans öğrencileri araĢtırmacı olarak görev 

alabilir.  

n. 53014-Sempozyum Düzenleme Projeleri (SMP): Sempozyum Düzenleme Projeleri, 

Üniversitemiz ev sahipliğinde veya ortaklığında düzenlenecek ulusal veya uluslararası bilimsel 

içerikli, bilim ve danıĢma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakem 

değerlendirmesiyle belirlendiği ve bildiri kitabının basıldığı (veya elektronik ortamda 

yayımlandığı) sempozyumlara yönelik projelerdir. Sağlanacak destek miktarı, sempozyumun 

ulusal veya uluslararası olması gibi kriterler de göz önüne alınarak BAP Komisyonu tarafından 

belirlenir. Ancak, sağlanacak destek miktarı doktora tez projeleri için sağlanan destek miktarını 

geçemez. Sempozyum Düzenleme Projeleri kapsamında hangi giderlerin karĢılanabileceği BAP 

Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur.  

BEġĠNCĠ BÖLÜM  

BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME  

Proje BaĢvurusu  

Madde 11. (1) Proje baĢvuruları, BAP Komisyonunun belirlediği usul ve ilkelere uygun olarak 

BAP Koordinasyon Birimi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleĢtirilir.  

(2) Süresi bitmesine rağmen sonuçlandırılmamıĢ projesi bulunan Proje yürütücüleri ilgili 

projelerini baĢarıyla sonuçlandırmadan, herhangi bir türde yeni bir proje baĢvurusu 

gerçekleĢtiremez ve yeni projelerde araĢtırmacı olarak görev alamazlar.  

(3) AraĢtırmacıların eĢ zamanlı olarak yürütücü veya araĢtırmacı olarak görev alabileceği proje 

sayıları BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur. 

(4) Lisansüstü tez projeleri için destek baĢvurusu, tez konusunun lisansüstü çalıĢmanın 

yürütüldüğü enstitü veya fakültenin yetkili kurullarınca onaylanmasından sonra gerçekleĢtirilir. 

BaĢvuru aĢamasında lisansüstü tez çalıĢmasının yürütüldüğü birimden alınan, ilgili öğretim 

üyesinin danıĢman olarak görev yaptığını ve tez konusunu belirten bir yazının da sunulması 

zorunludur.  
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Projelerin Değerlendirilmesi  

Madde 12. (1) BAP Koordinasyon Birimine sunulan proje önerileri, gerekli koĢulları sağlayıp 

sağlamadığının incelenmesi amacıyla ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme aĢamasında 

Ģartları sağlayan proje önerileri, Koordinatör tarafından Komisyon değerlendirmesine sunulur.  

(2) Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje türü dikkate alınarak Komisyon tarafından 

doğrudan karara bağlanabilir veya gerekli görülen projeler için sayı ve nitelikleri Komisyon 

tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. NAP Projeleri için hakemlerin en az birinin, ÖNAP 

Projelerinde ise hakemlerin en az ikisinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi dıĢından olması 

tercih edilir. Komisyon, gelen hakem raporlarını ve proje ekibinin önceki projelerinde 

gerçekleĢtirdikleri bilimsel yayınları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine 

karar verir. Komisyon değerlendirme sürecinin tüm aĢamalarında, gerekli görürse konuyla ilgili 

uzmanlardan yardım isteyebilir.  

(3) BAP Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde proje ekibinden izleyicilere de açık olabilecek 

sözlü sunumda bulunmalarını isteyebilir.  

(4) BAP Komisyonu tarafından desteklenmesi uygun bulunan projeler Rektörün veya Rektörün 

konuyla ilgili görevlendireceği Rektör Yardımcısının onayına sunulur ve onaylanan projeler için 

uygulamaya geçilir.  

ALTINCI BÖLÜM  

PROJELERĠN YÜRÜTÜLMESĠ ve ĠZLENMESĠ  

Proje Protokolü  

Madde 13. (1) Desteklenmesine karar verilen projeler için Rektör veya görevlendireceği Rektör 

Yardımcısı ile projelerin yürütücüleri tarafından sözleĢme protokolü imzalanır. Proje 

yürütücüleri protokolde belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdür. Projelerin baĢlama tarihi 

olarak protokolün imzalandığı tarih kabul edilir. Projesi kabul edilen yürütücülerin, proje türüne 

göre belirlenerek duyurulan belgeleri ve dokümanları BAP Koordinasyon Birimine teslim 

etmeleri zorunludur. Bu evrakları teslim edilmeyen projeler için BAP Koordinasyon Birimince 

herhangi bir harcama gerçekleĢtirilmez. Projelerin onaylanmasından sonra yasal bir mazereti 

olmaksızın 2 ay içerisinde sözleĢme protokolü imzalamayan ve en geç altı ay içerisinde 

çalıĢmaları baĢlatılmayan projeler iptal edilir.  

Ara Raporlar  

Madde 14. (1) Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalıĢmaları ve geliĢmeleri içeren ara 

raporları, sözleĢme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde, duyurulacak formata uygun olarak 

BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Ara raporlar BAP Komisyonu tarafından 

değerlendirilir ve izlenir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde ara raporları hakem incelemesine 

gönderebilir.  

(2) ÇalıĢması normal seyrinde giden ve tez çalıĢması dönemleri danıĢman, tez izleme komitesi 

veya ilgili akademik kurullar tarafından baĢarılı bulunan tez projeleri için ara rapor istenmez. 

Ancak, proje çalıĢmasında baĢarısızlık veya diğer nedenlerle sorunlar ortaya çıkması durumunda, 

proje yürütücüsü durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde geliĢmeleri içeren ara 

raporunu BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. 

 



69 

 

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ-ĠÇ DEĞERLENDĠRME RAPORU-TEMMUZ 2016 

 

Sonuç Raporu  

Madde 15. (1) Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiĢ tarihini izleyen 2 ay içerisinde, 

araĢtırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak 

hazırlanmıĢ Proje Sonuç Raporunu, tez projesi yürütücüsü ise tezin elektronik ortamdaki 

nüshasını Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunar. 

Ayrıca, var ise proje kapsamında gerçekleĢtirilmiĢ yayınlar da Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

üzerinden Birime sunulur. Tez projeleri için, proje yürütücüleri tezin baĢarılı bulunarak 

tamamlandığına dair ilgili enstitü veya fakülteden alınmıĢ bir belgeyi de Birime sunmak 

zorundadır. ÇalıĢmanın BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklendiğine dair bir ibareye 

yer verilmeyen rapor ve tezler değerlendirmeye alınmaz. Sonuç raporları BAP Komisyonu 

tarafından değerlendirilerek projenin baĢarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Komisyon 

gerekli gördüğü hallerde hakem veya konunun uzmanlarından da yardım alarak 

değerlendirmesini yapabilir.  

(2) AraĢtırma projeleri kapsamında gerçekleĢtirilen çalıĢmalar ve elde edilen sonuçlar, yüksek 

lisans, doktora, tıpta uzmanlık, diĢ hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlik tezlerinde 

kullanılamaz. Bu kapsamdaki sonuçlar, ancak literatürdeki diğer kaynakların kullanıldığı oranda 

ve kaynak gösterilerek kullanılabilir.  

Proje Sonuçlarının Yayımlanması  

Madde 16. (1) Proje sonuçlarının yayımlanmasında aĢağıdaki ilkeler uygulanır:  

a. Desteklenen NAP ve ÖNAP projelerinin sonuçlarının proje sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl 

içinde, TÜBĠTAK tarafından da yayın desteği sağlanan, Science Citation Index (SCI), Science 

Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and 

Humanities Citation Index (AHCI) indeksleri kapsamında yer alan dergilerde tam metin makale 

olarak yayınlanması beklenir.  

b. NAP Projeleri için yukarıda belirtilen indeksli dergilerde en az bir makale veya uluslararası 

kitapta bir bölüm niteliğinde yayın gerçekleĢtirilmesi beklenir. Sosyal bilimlerde en az bir kitap 

veya kitapta bölüm yayınlanması, sanatta yeterlik alanında ise çalıĢma sonuçlarını da kapsayan 

sergi düzenlenmesi de yeterli kabul edilir.  

c. ÖNAP Projeleri için yukarıda belirtilen indeksli dergilerde makale veya uluslararası kitapta 

bölüm niteliğinde iki adet yayın gerçekleĢtirilmesi beklenir. Bu tür projeler için, TÜBĠTAK 

tarafından yapılan puanlandırmaya göre puanı 75‟in üzerinde olan dergilerde olmak üzere tam 

metin 1 makale yayımlanması yeterli kabul edilir. Sosyal bilimlerde en az bir kitap yayınlanması, 

sanatta yeterlik alanında ise sergi düzenlenmesi de yeterli kabul edilir.  

d. Sonuçlarından patent alınmıĢ projeler için yayın gerçekleĢtirilmesi Ģartı aranmaz.  

e. Yeni bir NAP veya ÖNAP proje baĢvurusunda bulunacak proje yürütücülerinin yayın 

koĢulunu sağlamıĢ olması gerekir. Proje yürütücülerinin yayınlarını en az iki farklı 

dergiye/yayınevine sunulmasına rağmen basımının kabul edilmediğini belgelemeleri durumunda 

Komisyon sunulan yayının örneğini ve yürütücünün son iki yılda gerçekleĢtirdiği diğer 

yayınlarını da dikkate alarak, yayın koĢulunun sağlanıp sağlanmadığını karara bağlar.  

f. Desteklenen lisansüstü tez projelerinin sonuçlarının, en geç iki yıl içinde, ulusal veya 

uluslararası hakemli dergilerde veya konferans/sempozyumlarda yayınlanması zorunludur. Yeni 

bir tez projesi baĢvurusunda bulunacak proje yürütücülerinin yayın koĢulunu sağlamıĢ olması 

gerekir.  
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g. Herhangi bir yayın, yayında birden fazla proje kapsamında üretildiği belirtilmiĢ olsa dahi 

yalnızca bir projenin yayın Ģartının sağlanması amacıyla kullanılabilir.  

Madde 17. (1) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında 

gerçekleĢtirilen her türlü yayında, “Bu çalıĢma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimince DesteklenmiĢtir. Proje Numarası: ….” (“This work 

was supported by Research Fund of the Recep Tayyip Erdogan University. Project Number: 

….”) Ģeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur.  

(2) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleĢtirilen 

yayınların bir nüshasının Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden BAP Komisyonuna 

sunulması da zorunludur.  

Madde 18. (1) Projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif ve fikri mülkiyet hakları Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi‟ne aittir. Proje sonuçlarından yapılacak gelir getirici herhangi bir 

yayın veya uygulama için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden izin alınması ve 

üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisinin bilgilendirilmesi zorunludur. Ancak, konuyla ilgili 

olarak yürürlüğe alınan kanuna dayalı yasal düzenlemeler bulunması halinde BAP Komisyonu 

ilgili kanunlara uygun olarak bu konudaki uygulama esaslarında düzenlemeler yapabilir.  

Projelerin Süresi ve Sonuçlandırılması  

Madde 19. (1) AraĢtırma projeleri ek sürelerde dahil olmak üzere en çok üç yıl (36 ay) içerisinde 

tamamlanır. Proje yürütücülerinin gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile projeler için 1 

yıla kadar ek süre verilebilir. Ek süre taleplerinin sözleĢmede belirtilen bitiĢ tarihinden en geç 1 

ay önce gerçekleĢtirilmesi gerekir.  

Projelerin Bütçesi ve Uygulama Esasları  

Madde 20. (1) Proje türlerine göre sağlanacak destek miktarları her yıl BAP Komisyonu 

tarafından belirlenerek ilan edilir. Komisyon, bilgisayar, yazıcı, kırtasiye, fotokopi, seyahat ve 

benzeri yaygın olarak gerçekleĢtirilen talepler için sınırlama getirebilir.  

Madde 21. (1) Projeler esas olarak BAP Komisyonu tarafından kabul edilen bütçe ve harcama 

planına göre tamamlanır. Gerekli durumlarda harcama planı değiĢiklikleri proje yürütücüsünün 

gerekçeli talebi üzerine BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.  

(2) Proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine, BAP Komisyonu kararı ile projeler için ilgili 

yönetmelikte belirtilen oranları aĢmamak üzere ek bütçe sağlanabilir. Proje türlerine göre 

sağlanabilecek ek bütçe miktarı BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur. Ek bütçe 

taleplerinin sözleĢmede belirtilen bitiĢ tarihinden en geç 45 gün önce gerçekleĢtirilmesi gerekir.  

Madde 22. (1) AraĢtırmanın gerçekleĢtirilebilmesi için zorunlu olan yurtiçi/yurtdıĢı seyahat 

giderlerinden ayrı olarak, projeden elde edilen sonuçlarla üretilmiĢ ve sunulması kabul edilmiĢ 

bir bildirinin ulusal/uluslararası olarak düzenlenen bir kongre veya sempozyumda sunulması için 

gerekli olan seyahat ve katılım giderleri BAP Komisyonu tarafından belirlenecek uygulama 

esaslarına uygun olarak karĢılanabilir. AraĢtırma veya kongre/sempozyum katılımı amacına 

yönelik seyahat giderlerinin karĢılanabilmesi için, proje baĢvurusunda ilgili seyahat bütçesinin 

öngörülmüĢ ve BAP Komisyonu tarafından onaylanmıĢ olması zorunludur.  

Madde 23. (1) Üniversitemizde yapılabilen analiz ve testler baĢka kurum ve kuruluĢlarda 

yaptırılamaz. Yurt içinde yaptırılabilen analiz ve testler ise yurt dıĢında yaptırılmaz. Ancak, 
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zorunlu durumlarda, gerekçelerin detaylı olarak baĢvuru formunda belirtilmesi ve BAP 

Komisyonunun uygun görmesi durumunda bu kısıtlamalar uygulanmaz.  

YEDĠNCĠ BÖLÜM  

GENEL HÜKÜMLER VE YAPTIRIMLAR  

Genel Hükümler  

Madde 24. (1) Projeler için BAP Koordinasyon Birimince sağlanan makine, teçhizat ve 

donanımların mülkiyeti proje yürütücüsünün bulunduğu birime aittir. Söz konusu makine-

teçhizat, ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır; 

bunların korunmasından, bakım ve onarımından proje yürütücüleri sorumludur. Tamamlanan ve 

herhangi bir sebepten dolayı tamamlanamayan projelere ait makine ve teçhizat ise ihtiyaç duyan 

üniversitemiz araĢtırmacılarının kullanımına açıktır. BAP Komisyonu, bu tür makine ve 

teçhizatla ilgili olarak, ortak bir alanda kullanıma sunulmaları, baĢka projelerde kullanılmak 

üzere geri alınmaları veya gerekli göreceği diğer tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.  

Madde 25. (1) Kitap alımı isteği bulunan projelerde, istenilen kitapların projenin materyali 

olması ve bu kitapların alımına ihtiyaç bulunduğuna dair Üniversitemiz Merkez 

Kütüphanesinden onaylı bir yazının alınması zorunludur. Alınan kitaplar, alım aĢamasında 

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine demirbaĢ olarak kayıt edildikten sonra proje yürütücüsüne 

teslim edilir.  

Madde 26. (1) Proje yürütücüsü, projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten 

itibaren 5 yıl süreyle saklamak zorundadır.  

Madde 27. (1) BAP Komisyonu, önceden öngörülmeyen zorunlu hallerde proje yürütücüsünün 

gerekçeli talebini yerinde bulması durumunda projenin normal süresinden sayılmamak üzere 

çalıĢmayı 6 aya kadar askıya alabilir.  

Yaptırımlar  

Madde 28. (1) Projeler yürütülürken veya bitiminden sonra, bilimsel etiğe aykırılık veya mali 

kaynakların etik ilkelere aykırı kullanıldığının saptanması durumunda aĢağıdaki yaptırımlar 

uygulanır:  

a. Yürütülmekte olan proje BAP Komisyonu kararı ile iptal edilir,  

b. Proje kapsamında satın alınan demirbaĢlardan bir problemi veya arızası olmayan ve 

kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaĢların da bedelleri dahil 

olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri 

alınır.  

c. Proje ekibindeki, etik kurallara aykırı durumları gerçekleĢtiren kiĢi ya da kiĢiler 5 yıl süre ile 

herhangi bir proje desteğinden yararlanamaz.  

d. BAP Komisyonu, konunun üniversitemiz etik kurulunda görüĢülmesi veya yasal iĢlem 

yapılması hususunda Rektör‟e görüĢ bildirebilir.  

Madde 29. (1) BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde proje çalıĢmasını doğrudan 

inceleyebilir veya konunun uzmanlarına inceletebilir. AĢağıdaki durumlarda, projeler BAP 

Komisyonu kararı ile iptal edilerek, proje kapsamında satın alınan demirbaĢlardan bir problemi 

veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaĢların 

da bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje 
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yürütücüsünden geri alınır. Ayrıca ilgili proje ekibi 3 yıl süre ile BAP Koordinasyon Birimi 

desteklerinden faydalandırılmaz. 

a. Projenin araĢtırmacıların ihmali veya kusuru nedeniyle baĢvuruda öngörülen geliĢmeyi 

göstermemesi veya amaca uygun olarak yürütülmemesi,  

b. BAP Komisyonu tarafından proje kapsamında gerçekleĢtirilen seyahat faaliyetlerinin amacı 

dıĢında kullanıldığının tespit edilmesi,  

c. Proje yürütücüsünün, proje yürütücülüğünü BAP Komisyonu tarafından onaylanan bir 

araĢtırmacıya devretmeden projeden ayrılması.  

Madde 30. (1) BAP Komisyonu, aĢağıdaki durumlarda projenin içeriğinde düzeltme 

yapılmasına, proje ekibinde değiĢiklik yapılmasına veya projenin iptal edilmesine karar verebilir. 

AĢağıdaki nedenlerle projenin iptal edilmesi durumunda satın alınan tüm mal ve malzemeler 

BAP Koordinasyon Birimine iade edilir. Bu malzemeler diğer araĢtırmalarda kullanılmak üzere 

BAP Komisyonu tarafından ilgili araĢtırmacılara veya uygun görülecek birim veya bölümlere 

tahsis edilebilir.  

a) Projenin araĢtırmacıların sağlık sorunları veya yasal zorunluluklar nedeniyle yürütülemez hale 

gelmesi,  

b) Tez projeleri için ilgili lisansüstü öğrencisinin eğitimini bırakması nedeniyle çalıĢmanın 

yürütülemez hale gelmesi,  

c) Proje ekibindeki araĢtırmacıların çoğunluğunun üniversite ile iliĢiğinin kesilmesi nedeniyle 

çalıĢmanın yürütülemez hale gelmesi,  

d) Proje ekibinin ihmali olmaksızın ortaya çıkan ve BAP Komisyonu tarafından uygun görülen 

diğer zorunlu nedenlerle çalıĢmanın yürütülemez hale gelmesi.  

Madde 31. (1) Proje ara raporunun, BAP Komisyonu tarafından kabul edilen bir mazeret 

gösterilmeden geciktirilmesi durumunda, rapor teslim edilinceye kadar proje yürütücülerinin 

yürütmekte olduğu tüm projelere ait iĢlemler durdurulur. Yapılan uyarıya rağmen 15 gün 

içerisinde ara raporun verilmemesi durumunda ise proje çalıĢması iptal edilerek, proje 

kapsamında satın alınan demirbaĢlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir 

durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaĢların bedelleri de dahil olmak üzere, diğer 

tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. Ayrıca proje 

yürütücüsü 2 yıl süre ile BAP Koordinasyon Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.  

Madde 32. (1) Proje sonuç raporunu süresi içinde sunmayan proje yürütücülerinin yürütmekte 

olduğu tüm projelere ait iĢlemler rapor teslim edilinceye kadar durdurulur. Yapılan uyarıya 

rağmen 15 gün içerisinde sonuç raporun teslim edilmemesi durumunda ise, proje yürütücüsüne, 

sonuç raporun sunularak BAP Komisyonu tarafından karara bağlandığı tarihten itibaren 1 yıl 

süre ile yeni bir proje desteği verilmez. Sonuç raporu yetersiz bulunan proje yürütücüsüne ise 3 

yıl süre ile herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez. Ancak, sonuç raporu yetersiz 

bulunan projeler için, proje yürütücülerinin talepte bulunması ve BAP Komisyonunun uygun 

bulması durumunda, bazı çalıĢmaların yeniden yapılabilmesi veya sonuç raporun yeniden 

düzenlenmesi için ek süre verilebilir. Ancak, bu süre ile var ise daha önce verilmiĢ olan ek 

sürelerin toplamı, bir yıldan fazla olamaz.  
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Madde 33. (1) Öngörülen süre dolmasına rağmen yayın Ģartlarını yerine getirmeyen tez projesi 

yürütücülerine 2 yıl, NAP ve ÖNAP proje yürütücülerine ise 3 yıl süreyle herhangi bir türde yeni 

bir proje desteği verilmez.  

(2) BAP Koordinasyon Birimince desteklenen projeler kapsamında gerçekleĢtirilen her türlü 

yayın ve tezde “Bu çalıĢma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimince DesteklenmiĢtir. Proje Numarası: ….” (“This work was supported by 

Research Fund of the Recep Tayyip Erdogan University. Project Number: ….”) Ģeklinde veya 

benzer anlama gelecek bir ibareye yer vermeyen araĢtırmacılara 1 yıl süreyle herhangi bir türde 

destek sağlanmaz.  

Madde 34. (1) Projeler kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi birimleri, Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Vakfı veya diğer kurumlar tarafından sağlanan seyahat, 

kongre/sempozyum katılım bedeli gibi herhangi bir destek türü için, BAP Koordinasyon 

Birimince mükerrer destek sağlanmaz. Bu ilkeye aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi 

durumunda, gerçekleĢtirilen harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte ilgili araĢtırmacıdan 

geri alınır ve ilgili araĢtırmacı 2 yıl süre ile BAP Koordinasyon Birimi desteklerinden 

faydalandırılmaz.  

Madde 35. (1) Madde 28, Madde 29 veya Madde 34 kapsamındaki durumlar nedeniyle BAP 

Komisyonu tarafından ikinci kez yaptırım uygulanan araĢtırmacılar BAP Koordinasyon 

Biriminin sağladığı desteklerden süresiz olarak yararlanamazlar.  

Madde 36. (1) Yönergede belirtilmeyen hususlarda “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri ile genel mevzuat hükümleri uygulanır.  

Yürürlükten Kaldırma  

Madde 37. (1) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunun **.**.200* tarih ve ** sayılı 

toplantı kararı ile kabul edilen “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Uygulama Yönergesi” ve ilgili değiĢiklikleri yürürlükten kaldırılmıĢtır.  

Yürürlük  

Madde 38. (1) Ġlgili yönetmelik, esas ve usuller gereği düzenlenen bu yönerge, Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi Senatosunun onayladığı tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 39. (1) Bu yönerge hükümleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür.  
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EK 11. MERKEZĠ ARAġTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA 

MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi 

AraĢtırma Laboratuvarı Uygulama ve AraĢtırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, 

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalıĢma Ģekline iliĢkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi AraĢtırma 

Laboratuvarı Uygulama ve AraĢtırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim 

organlarına, yönetim organlarının görevleri ile çalıĢma usul ve esaslarına iliĢkin hükümleri 

kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 

nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine 

dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) DanıĢma Kurulu: Merkezin DanıĢma Kurulunu, 

b) Merkez: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları Ģunlardır: 

a) Üniversitede temel ve uygulamalı alanlardaki araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerini merkezi bir 

organizasyon çerçevesinde düzenlemek, 

b) Üniversite-sanayi iĢbirliğini güçlendirmek ve araĢtırmalardan elde edilen uygulanabilir 

sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak, 
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c) Merkezin zaman içinde bir tekno-park halinde faaliyet gösterebilmesi için gerekli bilimsel ve 

teknik alt yapıyı hazırlamak, 

ç) Merkezin akreditasyon çalıĢmalarını gerçekleĢtirmek için çalıĢmalar yapmak, 

d) Patent, lisans anlaĢmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme ve destek 

birimi oluĢturmak, 

e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluĢların desteği ile yürütülen projelerde gerekli görülen 

demirbaĢ malzemelerin teminine çalıĢmak ve söz konusu projelerin Merkez bünyesinde 

yürütülmesini sağlayacak çalıĢma ortamını hazırlamak, 

f) Teknolojik geliĢmeleri sürekli izleyerek laboratuardaki cihazların günün koĢullarına uygun 

olarak geliĢtirilmesini sağlamak ve üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak, 

g) Kamu kurum ve kuruluĢları, özel sektör ve Ģahıslardan gelecek analiz tekliflerini Merkezin 

imkânları çerçevesinde ve temel araĢtırmalara engel olmayacak Ģekilde değerlendirmek ve 

sonuçlarını yorumlamak, 

ğ) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araĢtırmacıların uygun bir ortamda çalıĢmalarını 

gerçekleĢtirmelerine yardımcı olmak, 

h) Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin nitelik ve niceliğini artırmak, 

ı) Yurtiçi ve yurtdıĢı kuruluĢlarla iletiĢim kurarak Ar-Ge (araĢtırma-geliĢtirme) proje üretim 

merkezi ve danıĢmanlık birimi oluĢturmak, 

i) Üniversitede geliĢtirilen bilgi ve teknoloji kazanımlarının Üniversitenin Ar-Ge etkinliklerinde 

kullanılması için çalıĢmalar yapmak 

Yönetim organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları Ģunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu, 

c) DanıĢma Kurulu. 

Müdür ve görevleri 

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda araĢtırma, uygulama ve 

eğitim deneyimi bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç 

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kiĢiyi kendisine yardımcı olmak 

üzere müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi 

sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. 

(3) Müdür, Merkezin çalıĢmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesinden, Merkezin bütün 

etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre 

karĢı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür; Yönetim Kurulu ile DanıĢma 

Kuruluna baĢkanlık eder, Merkez çalıĢmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve 

denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. 

(4) Müdür ya da yardımcılarının Üniversite dıĢı görevlendirme sürelerinin altı ayı geçmesi 

halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür/Müdür Yardımcısı görevlendirilir. 
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Yönetim kurulu 

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kiĢiden oluĢur. 

Müdür ve müdür yardımcıları dıĢında kalan üyeler, Üniversitenin Merkezin çalıĢma alanı ile 

ilgili öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından 

görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar 

görevlendirilebilirler. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi 

tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile 

alınır. 

(4) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda geçici çalıĢma grupları kurabilir. 

Yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri Ģunlardır: 

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda 

Merkezin çalıĢma ilkeleri, iĢleyiĢi ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, 

b) Merkezin çalıĢmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını 

sağlamak, 

c) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun 

projeler için çalıĢma ortamı hazırlamak, 

ç) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine iliĢkin 

esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalıĢma programını 

düzenlemek, 

d) Merkezde yapılacak analiz ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak, 

e) Bölgenin ve Türkiye‟nin kalkınmasına bilimsel ve teknolojik açıdan katkı sağlayacak öncelikli 

proje konularını tespit etmek ve araĢtırıcıları bilgilendirmek, 

f) Müdür tarafından hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak, 

g) Ġlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

DanıĢma kurulu 

MADDE 10 – (1) DanıĢma Kurulu; Üniversitede Merkezin amaçları doğrultusunda çalıĢma 

yapan, bilimsel ve teknolojik araĢtırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan kiĢiler arasından 

Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az onbir, en çok 

onbeĢ kiĢiden oluĢur. Müdür ve müdür yardımcıları danıĢma kurulunun doğal üyesidir. 

(2) DanıĢma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden 

görevlendirilebilir. DanıĢma Kurulu; yılda en az iki defa toplanarak, Merkezin çalıĢmalarını 

değerlendirir ve yeni çalıĢmalar konusunda görüĢ ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. 

Gerek görülmesi halinde DanıĢma Kuruluna, Rektörün onayı ile görüĢ ve düĢüncelerinden 

faydalanılacağı düĢünülen Üniversite dıĢından kamu ve özel kiĢi ve kuruluĢ temsilcileri de davet 

edilebilir. 
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DanıĢma kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) DanıĢma Kurulunun görevleri Ģunlardır: 

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanları ile ilgili konularda görüĢ ve 

tavsiyelerde bulunmak, 

b) Bölgedeki sanayi kuruluĢları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluĢlarla iĢbirliği ortamının 

oluĢturulup geliĢtirilmesine iliĢkin kararlar almak, 

c) Merkez ile ilgili Üniversite dıĢı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüĢ 

bildirmek ve bu yönde giriĢimlerde bulunulması için öneriler geliĢtirmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 

üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen elemanlar tarafından karĢılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre 

devredebilir. 

Ekipman ve demirbaĢlar 

MADDE 14 – (1) AraĢtırma projeleri kapsamında alınan ve alınacak olan her türlü alet, ekipman 

ve demirbaĢlar proje sonunda, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek alanlarda Merkezin 

kullanımına tahsis edilir. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri 

ile Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 
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EK 12. STRATEJĠK UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı olarak 

kurulan Karadeniz Stratejik Uygulama ve AraĢtırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, 

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalıĢma Ģekline iliĢkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Karadeniz Stratejik 

Uygulama ve AraĢtırma Merkezi‟nin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının 

görevlerine ve çalıĢma Ģekline iliĢkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 

nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine 

dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

DanıĢma Kurulu: Merkezin DanıĢma Kurulunu, 

Merkez  (KAMER):  Recep  Tayyip  Erdoğan  Üniversitesi  Karadeniz  Stratejik  Uygulama  ve  

AraĢtırm Merkezini, 

 Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,  

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları Ģunlardır: 

Karadenize sınırı olan ülkeler ve çevre ülkeleriyle Türkiye arasında siyasî, ekonomik, kültürel 

iĢbirliğinin geliĢtirilmesine katkı sağlamak amacıyla bilimsel araĢtırmalar ve çalıĢmalar yapmak, 

çeĢitli projeler ve alan araĢtırmalarıyla bilgi birikimi oluĢturmak ve bu bilgi birikiminin söz 

konusu ülkeler ve Türkiye‟deki ilgili kuruluĢlarla paylaĢımını sağlamak, 
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Türkiye‟nin tarihi ve coğrafi özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle değiĢen dünya 

koĢullarında söz konusu ülkelerle siyasî, ekonomik, kültürel iliĢkilerin nitelik ve boyutlarıyla 

ilgili inceleme ve araĢtırmalar yapmak, 

Söz konusu ülkelerin küresel ve bölgesel alanlarda oynadıkları roller göz önünde bulundurularak 

bu ülkelerin Türkiye ile siyasî, ekonomik, kültürel iliĢkilerinin mevcut durumu ve gelecekte nasıl 

bir seyir izleyeceği konusunda araĢtırma ve incelemeler yapmak, 

ç) Doğu Karadeniz bölgesi ve bu bölgenin doğal bir uzantısı niteliğindeki Kafkasya ile ilgili 

konularda gerekli çalıĢmaları yapmak ve stratejiler geliĢtirmek, 

Merkezin ilgi alanına giren konularda araĢtırma ve uygulama projeleri tasarlamak, geliĢtirmek, 

uygulamak ve değerlendirmek, 

 Rize Ġli ve Karadeniz Bölgesiyle ilgili; tarihi, sosyal, kültürel, iktisadi, siyasi, çevresel ve fen 

bilimleri ile ilgili konularda araĢtırmalar, incelemeler, istatistiksel ve etnografik saha çalıĢmaları 

yapmak, stratejiler geliĢtirmek ve uygulamak, 

 

Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası resmi ve özel 

kurum ve kuruluĢlar ile Merkezin amacı doğrultusunda iĢbirliğinde bulunmak, ortak araĢtırmalar 

ve çalıĢmalar düzenlemek, uygulama ve araĢtırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak 

yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bu amaçla gerektiğinde 

geçici ya da sürekli çalıĢma grupları ve komisyonlar oluĢturmak, 

Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinler arası projeler geliĢtirmek ve bu alanlarda 

yapılacak çalıĢmaları projelendirmek, 

ğ) ÇalıĢma alanları ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluĢları ile özel kuruluĢlara 

danıĢmanlık hizmeti vermek, 

Görev alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, seminer, kongre, panel, 

sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak, 

ı) Üniversitede faaliyet alanı ile ilgili bölgesel ve küresel kapsamda uzmanlar, deneyimli 

elemanlar ve öğrenciler yetiĢtirmek, bu amaçla eğitim ve araĢtırmaya yönelik kurslar ve 

programlar düzenlemek ve sertifikalar vermek, 

Yurtiçi ve yurtdıĢı üniversiteler, akademiler ve enstitüler ile öğretim elemanı, araĢtırmacı ve 

lisansüstü öğrenci değiĢimini sağlamak, 

Bilimsel araĢtırma ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri kitap, makale ve rapor halinde 

yayımlamak,  

k) Ġlgili mevzuat çerçevesinde ilgili kamu kurum kuruluĢları ve üniversitelerin ilgili birimleri ile 

ortak eğitim-öğretim, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,  

l) AraĢtırma ve eğitim çalıĢmalarını iĢ bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Merkezin çalıĢma 

alanlarında alt birimler ve proje grupları oluĢturmak, 

m) Stratejik araĢtırmalar arĢivi kurulmasını ve geliĢtirilmesini sağlamak,  

n) Üniversite tarafından verilecek merkezin kuruluĢ amacına uygun diğer görevleri yapmak. 
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Merkezin yönetim organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları Ģunlardır: 

Müdür,  

b) Yönetim Kurulu,  

c) DanıĢma Kurulu. 

Müdür 

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin amaçları konusunda araĢtırma, uygulama ve eğitim deneyimi 

bulunan 

Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten 

Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalıĢmaların 

düzenli bir biçimde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden 

ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karĢı sorumludur. 

Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kiĢiyi müdür yardımcısı olarak 

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi baĢında olmadığı zaman 

yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürlük görevine vekâlet altı aydan fazla sürerse, yerine 

kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir. 

 

Müdürün görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri ġunlardır:  

a) Merkezi temsil etmek, 

b) Yönetim Kuruluna baĢkanlık etmek, 

c) Yönetim Kuruluna ve Merkezin birimlerine üye görevlendirilmesi için Rektöre öneride 

bulunmak, ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, 

 

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi 

vermek, 

f) Merkezin personel ihtiyacını tespit ederek Yönetim Kurulunun görüĢünü aldıktan sonra 

Rektöre sunmak, g) Merkez birimleri arasında koordinasyon ve iĢbirliğini sağlamak, 

ğ) Merkez bünyesinde çalıĢan personelin görevlerini ve Merkezde yapılan iĢleri ilgili mevzuata 

göre denetlemek, 

h) Ġlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi üyeden oluĢur. 

Müdür ve müdür yardımcıları dıĢında diğer dört üye Üniversite öğretim üyeleri arasından 

Müdürün görüĢü alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. 



81 

 

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ-ĠÇ DEĞERLENDĠRME RAPORU-TEMMUZ 2016 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyeler 

tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin 

yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. 

Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda 

geçici çalıĢma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. 

 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 10 – (1) Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Müdüre yardımcı bir organ olan 

Yönetim Kurulunun görevleri Ģunlardır; 

a) Merkezin çalıĢmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak, 

b) Proje gruplarının kuruluĢ ve çalıĢma usul ve esaslarını belirlemek, 

c) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında iĢbirliğini gerektiren çalıĢmaların 

yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek, 

ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalıĢma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını 

rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak, 

 Müdürün ve DanıĢma Kurulunun görüĢ ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalıĢma 

programını hazırlamak, 

 Yurtiçi ve yurtdıĢı kuruluĢlarla ortaklaĢa yürütülecek çalıĢmaların esaslarını tespit etmek, 

 Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak, 

g) Merkezin eğitim programlarına katılanlara verilecek sertifikalar konusunda esasları 

belirlemek. 

DanıĢma Kurulu ve görevleri 

MADDE 11 – (1) DanıĢma Kurulu; gerek görüldüğü takdirde ve istekleri halinde Yönetim 

Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından onaylanan, Merkezin amacı doğrultusunda çalıĢma 

yapan kiĢi ve kurum temsilcilerinden olmak üzere altı kiĢiden oluĢur. 

(2) DanıĢma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden 

görevlendirilebilir. DanıĢma Kurulu; yılda en az bir defa toplanarak, Merkezin çalıĢmalarını 

değerlendirir ve yeni çalıĢmalar konusunda görüĢ ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. 

DanıĢma Kurulu toplantılarında çoğunluk Ģartı aranmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 

üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karĢılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre 

devredebilir. 
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Araç gereç ve demirbaĢ 

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araĢtırma ve uygulamalar kapsamında alınan 

her türlü alet, donanım ve demirbaĢlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin 

kullanımına tahsis edilir. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri 

ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 16 – (1) 21/12/2009 tarihli ve 27439 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi Karadeniz AraĢtırmaları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yönetmeliği 

yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 
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EK 13. UZAKTAN EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ 

YÖNETMELĠĞĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve AraĢtırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine ve yönetimine iliĢkin usul ve 

esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama 

ve AraĢtırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim 

organlarının görevlerine ve çalıĢma Ģekline iliĢkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 

nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine 

dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezini, 

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını, 

ç) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu, 

e) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini, 

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları Ģunlardır: 

a) Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili araĢtırma-geliĢtirme ve inovasyon projeleri ile yayınlar 

yapmak, 

b) Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve program açmak, 

geliĢtirmek, 
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c) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleĢtirilecek ders, seminer veya kurslar için e-

öğrenme materyalleri geliĢtirmek ve yürürlüğe koymak, 

ç) Mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek meslekî bilgi güncellemesine yardımcı 

olmak, 

d) Ġhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları 

düzenleyerek yaĢam boyu öğrenme ilkesini topluma benimsetmek, 

e) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluĢlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye 

uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliĢtirmelerine katkıda bulunmak, bilgi birikimini 

ilgili kurum ve kuruluĢlara aktarmak, 

f) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idarî, teknik ve 

akademik faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak, 

g) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının çalıĢmasını temin etmek 

ve yönetimini gerçekleĢtirmek, 

ğ) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileĢimli ortam imkanlarını kullanarak eğitimin etkinliğini 

artırmak, 

h) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aĢamalarına akademik ve teknik destek sağlamak, 

ı) Merkez için ihtiyaç duyulan her türlü yazılımı tasarlamak ya da mevcut yazılımları ihtiyaca 

göre güncellemek. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları; iletiĢim ve biliĢim teknolojilerine dayalı uzaktan 

eğitimle yapılan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarını, kursları, seminerleri, konferansları 

ve hayat boyu öğrenme kapsamında değerlendirilecek her türlü programı içerir. 

(2) Merkez bu kapsamda aĢağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

a) Uzaktan eğitim konularında araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları yapmak, 

b) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluĢ ve kiĢiler için uzaktan eğitim 

kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak 

ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, 

c) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri programlara kayıt, 

kabul, sınav, baĢarı ve ders geçme ve benzeri iĢlemleri düzenlemek ve sunmak, 

ç) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri öğretim 

faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, ilgili birimlerle 

iĢbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

d) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek kurs, seminer, konferans ve benzeri eğitim uygulamalarını, 

dersleri ve programları belirlemek, kredilendirmek, sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi 

ve benzerlerini vermek, 

e) Uzaktan eğitimle ilgili öğretim yönetim sistemi ve sunucu/istemci altyapı örgütlenmesini, 

iletiĢim/etkileĢim planlama ve uygulamalarını gerçekleĢtirmek, öğrenci destek hizmetleri, ölçme 

ve değerlendirme çalıĢmaları yapmak, 



85 

 

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ-ĠÇ DEĞERLENDĠRME RAPORU-TEMMUZ 2016 

 

f) Uzaktan eğitim konusunda uygulanmakta olan ilgili mevzuatı takip etmek, uygulamaları bu 

kapsamda düzenlemek, 

g) Uzaktan eğitime iliĢkin tüm teknik alt yapı iĢlerini yürütmek, 

ğ) Uzaktan eğitim konularına iliĢkin olarak iletiĢim ve biliĢim hizmeti sunan diğer kurum ve 

kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak, 

h) Üniversite içi ve üniversite dıĢı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders 

içeriklerini gerçekleĢtirmek, bu konularda danıĢmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu 

sağlamak, 

ı) Bilgi toplumuna geçiĢ sürecinde Türkiye‟nin kalkınmasına ve geliĢmesine yardımcı nitelikteki 

eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaĢtırılması için bilimsel ve teknolojik araĢtırmalar 

yapmak ve önermek, 

i) Uzaktan eğitime iliĢkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni geliĢmeler ve uygulamalar 

planlamak ve düzenlemek, 

j) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlük tarafından verilen veya Yönetim Kurulunca 

kararlaĢtırılan diğer faaliyetleri gerçekleĢtirmek. 

(3) Merkez, uzaktan eğitim için yukarıda belirtilen faaliyetlerde bulunurken bilgi aktarım 

araçlarını kullanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Organları ve Bunların Görevleri 

Merkezin organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin organları Ģunlardır: 

a) Müdür 

b) Müdür Yardımcısı 

c) Yönetim Kurulu 

Müdür ve müdür yardımcısı 

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı ve kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör 

tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. 

(2) Müdür, çalıĢmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından bir 

kiĢiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici 

olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise 

Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından baĢlamak üzere birisi vekâlet eder. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri Ģunlardır: 

a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, merkez çalıĢmalarını koordine etmek, 

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna baĢkanlık etmek ve Kurulca 

alınan kararları uygulamak, 
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c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalıĢma programını düzenlemek ve 

Yönetim Kurulunun görüĢünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak, 

ç) Merkezin idarî iĢlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak, 

d) Yurt içi ve yurt dıĢı uygulama ve araĢtırma merkezleri ile iĢbirliği yapmak, 

e) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek, 

f) Merkezin çalıĢmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliĢtirilmesini sağlamak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcısı dahil en çok beĢ üyeden oluĢur. 

Diğer üyeler, Üniversitenin aylıklı ve tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 

üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim 

Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boĢalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni 

üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun baĢkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti 

üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri Ģunlardır: 

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak, 

b) Merkezin bütçesini hazırlamak, 

c) Merkez için gerek duyulan çalıĢma grupları ve komisyonları kurmak, 

ç) Senato tarafından açılmasına karar verilen önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarını 

uygulamak, 

d) Programlarda yer alacak internet sitesi içerikleriyle ilgili standartları oluĢturmak, gözden 

geçirmek ve bu konudaki önerileri değerlendirmek, 

e) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine 

iliĢkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalıĢma 

programını düzenlemek, 

f) Eğitim programları sonunda verilecek diploma, baĢarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin 

verilme koĢullarını Üniversite Senatosuna önermek, 

g) Üniversiteye bağlı ilgili birimlerce teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin 

düzenleneceğini, düzenlenen programlarda görevlendirilecek kiĢileri ve bunlara yapılacak 

ödemeleri belirlemek, 

ğ) Yurt içindeki ve yurt dıĢındaki kuruluĢlarla ortaklaĢa yürütülecek çalıĢmaların ilkelerini tespit 

etmek ve protokollerini hazırlamak, 

h) Merkeze gelen iĢ ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 

üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karĢılanır. 
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Harcama yetkilisi 

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü 

ölçüde Müdüre devredebilir. 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 


