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A2. TARİHSEL GELİŞİM 

Üniversitemiz 17 Mart 2006 tarihinde 26111 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5467 Sayılı 

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

Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun’’ ile Rize ilinde “Rize Üniversitesi’’ adıyla kurulmuştur. Bu kanunla; 3837 Sayılı kanunla 1992 

yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan İlahiyat 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 Ardeşen Meslek Yüksekokulu ve Sağlık 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 

kurulmuştur. 

Üniversitemiz kuruluşundan itibaren hızla büyümeye devam etmiş, yeni fakülteler, 

yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve araştırma merkezleri kurulmuş ve yeni bölümler 

açılmıştır. 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 İktisadi ve İdari 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 Tedavi ve 

Rehabilitasyon Yüksekokulu; 2010 yılında 2010/782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Diş 

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

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

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

tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik 

Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır. 

11 Nisan 2012 tarihinde yayımlanan 6287 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 19 uncu maddesiyle “Rize Üniversite’sinin adı “Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir. Yine 2012 yılında 2012/3079 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararıyla ‘’Hukuk Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu, Ardeşen 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’’ 

kurulmuştur. Son olarak 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Ardeşen Turizm ve Otelcilik 

Yüksekokulu kapatılarak Ardeşen Turizm Fakültesi ile 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 

Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu kapatılarak Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi kurularak 

mevcutlar oluşturulmuştur. 

Mevcut altyapı ile ilgili Ayrıntılı bilgiler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2016 Faaliyet 

Raporundan görülebilir1.  

                                                      
1 http://strateji.idari.erdogan.edu.tr/Files/Images/2016-faaliyet-raporu-web-20032017101221.pdf  

http://strateji.idari.erdogan.edu.tr/Files/Images/2016-faaliyet-raporu-web-20032017101221.pdf
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A2.1. İNSAN KAYNAKLARI 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde 2016 yılı itibarıyla 942 akademik (391 öğretim üyesi, 551 

öğretim elemanı), 8 yabancı uyruklu akademik (Biri profesör diğeri doçent olmak üzere Fen 

Edebiyat Fakültesi’nde görevli Gürcistan uyruklu, ikisi Mısır üçü Suriye uyruklu olan ve İlahiyat 

Fakültesi’nde görevli olan beş yardımcı doçent ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görevli ABD 

uyruklu bir okutman) ve 388 idari personel olmak üzere toplamda 1330 personel bulunmaktadır. 

TABLO 1. AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL SAYISI 

AKADEMİK PERSONEL SAYISI 

UNVAN 2012 2013 2014 2015 2016 

Profesör 33 38 50 52 52 

Doçent 47 54 64 76 77 

Yardımcı Doçent 181 217 234 261 262 

Toplam (Öğretim Üyeleri) 261 309 348 389 391 

Öğretim Görevlisi 124 137 153 152 147 

Okutman 47 45 44 41 40 

Araştırma Görevlisi 157 210 319 332 338 

Uzman 16 21 21 25 26 

Toplam (Öğretim Üyeleri Hariç) 344 413 537 550 551 

Genel Toplam  605 722 885 939 942 

HİZMET SINIFLARINA GÖRE İDARİ KADROLARIN DURUMU 

HİZMET SINIFI DOLU BOŞ 

Genel İdare Hizmetleri 256 451 

Sağlık Hizmetleri 62 224 

Teknik Hizmetler 56 100 

Avukatlık Hizmetleri 3 1 

Yardımcı Hizmetler 11 41 

TOPLAM 388 818 

GÖREVE BAŞLAYAN (►) VE GÖREVDEN AYRILAN (◄) İDARİ PERSONEL 

 2012 2013 2014 2015 2016 

HİZMET SINIFI ► ◄ ► ◄ ► ◄ ► ◄ ► ◄ 

Genel İdare Hizmetleri 41 6 45 14 21 15 16 9 18 12 

Sağlık Hizmetleri 11 - 25 9 4 5 7 1 8 5 

Teknik Hizmetler 6 1 7 3 2  3 5 4 2 

Avukatlık Hizmetleri -  2 2     1  

Yardımcı Hizmetler 3  1 0   5 1   

TOPLAM 62 7 80 28 27 20 31 16 31 19 

A2.2. ÖĞRENCİ SAYILARI 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde 2016 yılı itibarıyla toplam 1330 personel ile 2016-17 eğitim 

öğretim yılında 7838 öğrenciye Önlisans, 9754 öğrenciye lisans ve 1812 öğrenciye lisansüstü 

eğitim hizmeti sunulmuştur. 2016 yılı itibarıyla, Üniversitemizde eğitim gören toplam öğrenci 

içinde ön lisans eğitimi alanlar %40,4, lisans eğitimi alanlar %50,3, yüksek lisans ve doktora eğitimi 

alanlar %9,3’lük bir paya sahiptir. Eğitim hizmeti sunulan 19404 öğrencinin %44,04’ü erkek, 

%55,96’sı kız öğrencilerden oluşmaktadır. Üniversitemizden mezun olan toplam öğrenci içinde ön 

lisans eğitimi alanlar %47,2, lisans eğitimi alanlar %48,3, yüksek lisans ve doktora eğitimi alanlar 

%4,5’lik bir paya sahiptir. Yabancı uyruklu öğrencilerin %12,8’i Önlisans, %10,7’si lisansüstü ve 

%76,6’sı lisans düzeyinde eğitim görmektedirler. Bu öğrencilerin %27,2’si erkek, geriye kalan 

%72,8’i ise kız öğrencilerden oluşmaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin %15,1’i Azerbaycan, 
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%14,3’ü Suriye, %11,1’i Türkmenistan, %7,9’u Gürcistan, %1,6’sı Yemen ve geriye kalan %50’si 34 

farklı ülkeden gelip Üniversitemizde eğitim görmektedirler.  

TABLO 2. ÖĞRENCİ, MEZUN VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYISI 

YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI 

ÖĞRENCİ DÜZEYİ 
2012 2014 2016 

K E T K E T K E T 

Fakülte 2396 3723 6119 3066 4112 7178 3781 4555 8336 

Enstitü 372 273 645 764 529 1293 1089 723 1812 

Yüksekokul 289 129 418 3562 4495 8057 758 660 1418 

Meslek YO 4377 2422 6798 4501 2289 6790 5231 2607 7838 

Toplam 7434 6547 13980 11893 11425 23318 10859 8545 19404 

YILLARA GÖRE MEZUN SAYILARI 

ÖĞRENCİ DÜZEYİ 
2012 2014 2016 

K E T K E T K E T 

Fakülte 245 400 645 467 840 1307 436 802 1238 

Enstitü 20 19 39 33 24 57 71 52 123 

Yüksekokul    42 3 45 26 66 92 

Meslek YO 830 671 1501 903 720 1623 761 537 1299 

Toplam 1095 1090 2185 1445 1587 3032 1294 1457 2752 

YILLARA GÖRE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYILARI 

ÖĞRENCİ DÜZEYİ 
2012 2014 2016 

K E T K E T K E T 

Fakülte 18 56 74 162 65 227 235 96 331 

Enstitü  9 9 18 1 19 45 4 49 

Yüksekokul     4 4 10 11 21 

Meslek YO 6 28 34 36 10 46 45 14 59 

Toplam 24 93 117 216 80 296 335 125 460 

K: Kadın; E: Erkek ve T: Toplam 

ÜLKELERİNE GÖRE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYILARI 

ÜLKELER 2016 ÖNCESİ 2016-17 ÖĞRETİM YILI GENEL TOPLAM 

Azerbaycan 82 38 101 

Gürcistan 95 20 105 

Suriye 59 36 77 

Türkmenistan 38 28 52 

Yemen 44 4 46 

Diğer 34 Ülke 318 126 381 

A2.3. BİNA, LOJMAN, DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLER 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, ilimizin coğrafi koşulları nedeniyle tek bir kampüsün 

oluşturulabileceği uygun bir alan olmadığı için şehrin çeşitli yerlerine yayılmış bir üniversitedir. 

Rektörlük örgütü, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün 

bulunduğu Zihni Derin Kampüsü şehir merkezinin batısındaki Fener Mahallesinde olup; 

93.311,74 m2 taşınmaz alana sahiptir. Sağlık Kampüsü olarak adlandırılan şehrin doğusundaki 

İslampaşa Mahallesinde 7.789,71 m2 hazineye 56.940,30 m2’si üniversiteye ait toplam 64.730,01 

m2 alanda Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü; mülkiyeti hazineye ait 85.884 m2 taşınmaz 

alanda Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakanlığıyla ortak 

kullandığımız Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kredi Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurdu yer 
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almaktadır. Şehrin güneyindeki Kavaklı Mahallesinde mülkiyeti üniversitemize ait 7.246,82 m2 

alana sahip Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu mevcuttur. Üniversitemizin en köklü birimi olan ve 

2012 yılında Teknik ve Sosyal Bilimler diye iki birime ayrılan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Atmeydanı Mahallesinde mülkiyeti Üniversitemize ait 21.038,50 m2 alanda yer almaktadır. Fener 

mahallesindeki tamamı hazineye ait 3.464,56 m2 alanda Diş Hekimliği Fakültesi bulunmaktadır. 

Üniversitemizin il merkezinde sekiz ayrı noktada birimleri mevcut olup, bunların dışında ilimizin 

Fındıklı ilçesinde tamamı hazineye ait 10.860 m2 alanda Fındıklı Meslek Yüksekokulu ve Fındıklı 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu mevcuttur. Ardeşen ilçesinde de tamamı üniversitemize ait 

58.104,49 m2 alanda Ardeşen Meslek Yüksekokulu ve Ardeşen Turizm Fakültesi mevcuttur. Pazar 

ilçesinde tamamı hazineye ait 35.163,67 m2 alanda Pazar Meslek Yüksekokulu ve Ziraat ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi bulunmaktadır. Derepazarı ilçesinde 5.000 m2 alanda Denizcilik Fakültesi ve 

lojmanları yer almaktadır. Güneysu ilçesinde 1750 m2 si üniversitemize 38.065,86 m2 Kızılay’a ait 

toplam 39.815,86 m2 alanda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Güneysu Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Yüksekokulu yer almaktadır. Ayrıca bu ilçemizde 2015 yılında başlatılan lojman 

yapımı çalışmaları kapsamında 2016 yılı içerisinde 16.559,51 m2 alan daha kamulaştırılarak toplam 

alan 155.512,93 m2 ye ulaşmıştır. Kamulaştırma işlemleri tamamlanan alanlarda lojman inşaatları 

devam etmektedir. Çayeli ilçesinde mülkiyeti özel idareye ait 7.198,48 m2 hazineye ait 4.961 m2 

alan ile Üniversitemize ait 18.937,71 m2 olmak üzere toplam 31.097,19 m2 taşınmaz bulunmakta 

olup, bu alanın 2.715,31 m2’si Kredi ve Yurtlar Kurumuna, 4.536,56 m2 si Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğüne tahsisli olup geriye kalan 23.845,32 m2 alanda Eğitim Fakültesi yer almaktadır. 

İyidere ilçesindeki mülkiyeti özel idareye ait 471,31 m2 alanda Su Ürünleri Uygulama Araştırma 

Merkezi ile ayrıca tamamı üniversitemize ait 4.150,28 m2 alanda da Yabancı Diller Yüksekokulu yer 

almaktadır. 

TABLO 3. BİNA, LOJMAN, DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLER 

TAŞINMAZ VE KAPALI ALANLAR 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Taşınmaz Alanlar (m2) 406262 464139 337478 457156 527820 

Kapalı Alan (m2) 165783 169050 174967 211092 237877 

YEMEKHANELER, KANTİNLER VE KAFETERYALAR 

BÖLÜMLER SAYISI (ADET) KAPALI ALANI (M2) KAPASİTESİ (KİŞİ) 

Öğrenci Yemekhanesi 11 3.109 1.522 

Personel Yemekhanesi 1 524 120 

Kantin-Kafeterya 16 3.473 2.296 

Toplam 28 7.106 3.938 

SPOR TESİSLERİ 

BÖLÜMLER SAYISI (ADET) ALANI (M2) 

Kapalı Spor Tesisleri 3 10.418 

Açık Spor Tesisleri (Etrafı tel örgüyle çevrili) 6 3.620 

Toplam 9 14.038 

A3. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER VE HEDEFLER  

A3.1. ÜNİVERSİTENİN MİSYONU 

İnsan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli 

bireyler yetiştirmek, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel 

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

kalkınmasına katkı sağlamak. 
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A3.2. ÜNİVERSİTENİN VİZYONU 

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 

araştırmalarıyla tanınan, saygın bir üniversite olmak. 

A3.3.ÜNİVERSİTENİN DEĞERLERİ VE HEDEFLERİ 

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

Özgürlük, Verimlilik, Girişimcilik, Güvenilirlik, Şeffaflık, İnsan Odaklılık, Katılımcılık ve Paylaşımcılık. 

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

Üniversitenin web sitesinden erişilebilir2. 

A4. EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİ SUNAN BİRİMLER 

A4.1 LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI 

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-1 pasif program) eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır 

(EK 1). Üniversitemizde öğrencilere fiilen eğitim-öğretim hizmeti sunan 39 adet lisans ve 42 adet 

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

koşulları, ilgili kurulların önerisi ve Üniversitemizin senatonun kararı doğrultusunda Yükseköğretim 

Kurulunca belirlenir. İlk defa kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt işlemlerinin tarihleri, gerekli 

koşulları 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, Mevlâna 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. 

A4.2. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 

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 başında çalışmak istediği anabilim/anasanat dalında 

görevli üç öğretim üyesini sıralayarak enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. 

Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri için 

tez danışmanını birinci yarıyıl başında ilgili enstitüye önerir. Tez/sanat eseri danışmanı, enstitü 

yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman atanıncaya kadar bu görev enstitü 

anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Tez/sanat eseri çalışmasının niteliğinin birden 

fazla tez/sanat eseri danışmanı gerektirdiği durumlarda, enstitü anabilim/anasanat dalı 

başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez/sanat eseri danışmanı 

atanabilir. İkinci tez/sanat eseri danışmanı diğer Üniversitelerden, alanında doktora unvanlı uzman 

kişilerden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yabancı Üniversiteler ile araştırma 

kuruluşlarından da seçilebilir. Tez/sanat eseri danışmanı; programda görevli öğretim üyeleri, yoksa 

doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık derecesine sahip kadrolu öğretim görevlileri 

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

http://strateji.erdogan.edu.tr/page/2013-%E2%80%93-2017-stratejik-plan/6
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arasından seçilir. Danışmanın emekliye ayrılması, başka bir üniversiteye atanması, 6 aydan daha 

fazla yurt dışında görevlendirilmesi gibi istisnai durumlar ile öğrencinin veya tez/sanat eseri 

danışmanının talep etmesi halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim 

kurulunun uygun görüşü ile öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir. 

A4.3. ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI 

Üniversitemizde çiftanadal-yandal eğitimi aktif bir biçimde yürürlükte değildir. 2017-18 eğitim-

öğretim yılından itibaren bu programların aktifleştirilmesi planlanmaktadır.  

A4.4. ARAŞTIRMA FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİMLER  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Araştırma-Geliştirme faaliyeti gerçekleştiren, bu kapsamda 

hizmet sunan ve destek veren birimler uygulama araştırma merkezleri, merkez laboratuvarı, 

bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğü ve RTEÜ teknoloji transfer ofisi olarak dört ana 

kategori altında toplanabilir. 

A4.4.1. UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 

Üniversitemize bağlı olarak 12 Uygulama Araştırma Merkezi mevcuttur. İsimleri aşağıda 

listelenen bu uygulama araştırma merkezlerinin faaliyet alanları ve çalışma düzenleri ile ilgili 

ayrıntılı bilgilere web sitelerinden erişilebilir3: 

► Bitki ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezi 

► Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

► Karadeniz Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi 

► Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 

► Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi 

► Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 

► Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 

► Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi 

► Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

► Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi 

► Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 

► Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

► Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  

A4.4.2.MERKEZ LABORATUVARI 

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

sektöre ve diğer ilgililere daha iyi hizmet vermek için birleştirilmiştir. Üniversitemiz laboratuvarında 

verilen hizmetlerle ilgili ayrıntılı bilgiler “Üniversitemiz Laboratuvarında Verilen Hizmetler” adlı 

kitapçıkta yer almaktadır4.  

A4.4.3. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (BAP)  

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma projeleri birimi 2547 sayılı kanunun 58/b maddesine göre 1987 

yılında kurulan Araştırma Fon Saymanlığı ismi ile faaliyet gösterir iken 21.02.2001 tarih ve 4629 

sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun ve 26.06.2001 tarih 4684 sayılı Bazı Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla  tasfiye edilmiş olup, 10 Nisan 

2002 tarihli ve 24722 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle Bilimsel Araştırma Yönetim 

Birimi olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunun 31 

Aralık 2015 tarih ve 91 sayılı toplantısında BAP Yönergesi revize edilmiş ve 14 farklı proje türünde 

                                                      
3 https://erdogan.edu.tr/arastirma-merkezleri  
4 https://erdogan.edu.tr/files/Universitemiz_Laboratuvarlarinda_Verilen_Hizmetler.pdf  

https://erdogan.edu.tr/arastirma-merkezleri
https://erdogan.edu.tr/files/Universitemiz_Laboratuvarlarinda_Verilen_Hizmetler.pdf
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araştırmacılarımıza proje sunma imkânı sağlanmıştır. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminde, öğretim üyelerimiz ile doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta 

yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılarımız tarafından yürütülecek araştırma projeleri ile 

yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık tez projeleri ve diğer proje türlerine ait işlemler 

yürütülmektedir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu’nun 31 Aralık 2015 tarih ve 91 sayılı 

Senato Kararı ile kabul edilen Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi5 uyarınca proje 

türleri şunlardır: 

► 53001 Normal Araştırma Projeleri  

► 53002 Lisansüstü Tez Projeleri  

► 53003 Sanayi İş Birliği Projeleri  

► 53004 Araştırma Altyapı Projeleri   

► 53005 Uluslararası Bilimsel İş Birliği Geliştirme Projeleri  

► 53006 Kariyer Geliştirme Projeleri  

► 53007 Hızlı Destek Projesi  

► 53008 Güdümlü Projeler 

► 53009 Çok Disiplinli Öncelikli Alan Projeleri 

► 53010 Ulusal Katılımlı Araştırma Projeleri 

► 53011 Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri 

► 53012 Kurum Dışı Destekli Araştırmalar İçin İhtiyaç Projesi 

► 53013 Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi 

► 53014 Sempozyum Düzenleme Projeleri 

A4.4.4. RTEÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 

Üniversitemiz Senatosunun 26 Ağustos 2015 tarih ve 89 sayılı toplantısı kararı sonucu kurulan 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (RTEÜ-TTO) Üniversite Rektör 

Yardımcısı Başkanlığında, Koordinatör ve Yürütme kurulu ile birlikte yönetim kadrosunu 

oluşturmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi TTO, “Üniversite bünyesinde üretilen bilginin 

sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanılması, üretilen 

bilginin topluma aktarılması ve ticari ürüne dönüştürülmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının 

yönetilmesi ve akademik girişimciliğin teşvik edilmesi” yönündeki ülke ve ekonomimize fayda 

sağlayan ve değer katan çalışmaları desteklemek amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir6. RTEÜ 

teknokent ve kuluçka merkezlerinin oluşturulması süreci ise devam etmektedir. Kurulduğu yıldan 

itibaren Ar-Ge ve inovasyon kapsamında faaliyetler yürüten TTO, 5 modül altında hizmet 

vermektedir. 

Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Birimi. Modül 1 birimimiz, RTEU-

TTO’nun etkinliklerinin, üniversite bünyesindeki akademisyenlere, öğrencilere ve bölgedeki sanayi 

kuruluşlarına tanıtılması, hedef kitlede farkındalık oluşturulması amacıyla aşağıdaki faaliyetleri 

yürütmektedir: 

► RTEÜ-TTO’nun faaliyetlerinin (eğitim, seminer, çalıştay, etkinlik vb.); akademisyenler, öğrenciler 

ve sanayiye web sayfası, yazılı ve görsel basın, sosyal medya kullanılarak tanıtılması, 

► Akademisyen, öğrenci, araştırmacı, firma, kamu kurumu ve STK’lar gibi değişik paydaşların 

farkındalık bilgisinin arttırılmasını sağlayacak ziyaretlerde bulunulması ve farklı etkinlikler 

düzenlenmesi, 

                                                      
5 https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(pffgegsh0eoaogudq0mii5bc))/Home/Goster/104663  
6 http://arge.erdogan.edu.tr/tto/  

https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(pffgegsh0eoaogudq0mii5bc))/Home/Goster/104663
http://arge.erdogan.edu.tr/tto/
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► Birebir yapılacak görüşmeler, tanıtım materyallerinin basılı ve elektronik olarak ilgili kurum ve 

kişilere ulaştırılması ile RTEÜ TTO’nun verdiği hizmetler konusunda iç ve dış paydaşlar arasında 

etkili bir farkındalık oluşturulması. 

Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Birimi. RTEÜ-TTO olarak 

üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerine ulusal/uluslararası proje hazırlama, başvuru, izleme 

hizmetleri verilmesi, özel sektör kuruluşlarının ve araştırmacıların ortak gerçekleştirecekleri Ar-Ge 

ve yenilik çalışmalarının finansal olarak desteklenmesine yönelik proje çağrıları ve takvimlerinin 

duyurulması, ortaklıkların oluşturulması, proje hazırlık ve yürütme esnasında verilecek hizmetler; 

“Modül 2: Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler” birimimizin sorumlulukları 

arasındadır. Modül 2 kapsamında yürütülen faaliyetlerden bazıları şunlardır: 

► Ulusal ve uluslararası proje çağrılarının konusu, tarihleri hakkında duyurular ve bunlarla ilgili 

bilgilendirme toplantıları yapmak ve proje işbirliklerini düzenlemek, 

► Akademisyen profillerini oluşturmak, 

► Projenin kapsamının en doğru destek programına yönlendirilmesi için araştırmacıları 

bilgilendirmek, 

► Proje destek programları hakkında ilgili destek programının temsilcilerince verilecek eğitimler 

düzenlemek, 

► Farklı disiplinlerdeki kişileri toplantılar ile bir araya getirerek disiplinler arası çalışmalar 

yapılması için öncü ve yönlendirici olmak, 

► Ulusal/Uluslararası ortaklıklar kurulmasına destek sağlamak, 

► Tanıtım toplantıları sonucunda bir araya gelen araştırmacı ve firmanın ortaklaşa proje 

yazmalarına destek vermek, 

► Çağrı konularına yönelik proje yazım eğitimleri düzenlemek. 

Modül 3: Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri) 

Birimi. RTEÜ-TTO Modül 3 kapsamında, üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak üzere aşağıdaki 

hizmetleri sunmaktadır: 

► Üniversite Sanayi Buluşma Günleri: Firmaların ve akademisyenlerin ihtiyaç ve proje fikirlerini 

belirlemek ve iki kesimi aynı çatı altında toplayıp iletişim içinde bulunmalarını sağlamak, 

► Üniversitemizde belirli bir aşamaya gelmiş araştırmaların, portföyümüzde bulunan sanayi 

kuruluşlarına sunularak teknolojik ürüne yönelik proje oluşturulması, 

► Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarını teşvik etmek için, hibe 

fonlardan yararlanacak şekilde sanayi ile ortak projeler oluşturulmasına destek vermek, 

► Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerinin, üniversitede konunun uzmanlığına sahip doğru 

akademisyene yönlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti alınmasının sağlanması. 

Modül 4: Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileşme Birimi. Üniversitemiz araştırmacılarının ve 

öğrencilerinin buluşları ile ilgili fikri mülkiyet hakları süreçlerini başlatmak ve Fikri mülkiyetin 

korunması için gerekli yapıların oluşturulması, buluş bildirim sayısının arttırılması ve ortaya 

çıkartılan buluşların ticarileşmesi gibi konularda koordinasyonu sağlamaktır. Modül 4 kapsamında 

yürütülen faaliyetler birkaç ana başlık altında toplanabilir: 

► Üniversite kurumsal FSMH politikasının geliştirilmesi, 

► Üniversite bünyesinde FSH (Patent, Faydalı Model, Marka, Endüstriyel Tasarım, Yeni Bitki 

Çeşitleri, Biyoteknolojik Buluşlar, Eserler, Know-How vb.) farkındalığının arttırılması ve 

potansiyeli olan buluşun/bilimsel çalışmanın tespiti için etkinliklerin düzenlenmesi, 

► Uygun bulunan buluş/bilimsel çalışma için FSH başvuru ve yönetim süreçlerinde destek 

verilmesi, 
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► Buluşun/bilimsel çalışmanın pazar analizi, ticarileştirme planı oluşturulması ve değerlemesinin 

yapılması konusunda buluş sahibine destek verilmesi, 

► Potansiyel müşterilerin (yatırımcılar, firmalar, vb.) belirlenerek buluş sahibi ile bir araya 

getirilmesi, 

► Buluşun/bilimsel çalışmanın ticarileştirilmesine (lisanslama, satış, vb.) yönelik hukuki, finansal 

ve teknik destek hizmetlerinin verilmesi. 

Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Birimi. Bu birimimiz üniversitedeki bilgi 

birikiminin akademisyenler ve öğrenciler tarafından etkin kullanılması ve ticarileşerek girişime 

dönüşmesini amaçlamaktadır. Modül 5 kapsamında aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir: 

► Üniversite çıkışlı firma (spin-off) kurulmasına destek hizmetleri sunulması, 

► Şirketlere Destek ve Hibe programlarından yararlanmaları için danışmanlık hizmetleri 

sağlanması, 

► Üniversite içerisinde lisans/lisansüstü öğrencilerine ve akademik personele periyodik olarak 

girişimcilik ders veya seminerleri verilmesi, 

► Girişimcilik ruhunun artırılması amacı ile çeşitli yarışmalar organize edilmesi ve bu yarışmaların 

düzenlenmesi. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin temel öncelikleri şunlardır: 

► Teknoloji yönetimi, girişimcilik, fikri haklar vb. konularda bilgilendirme ve farkındalık 

oluşturmak amaçlı düzenlenen etkinlik sayısını artırılması, 

► Fakülte veya bölüm bazında TTO kapsamındaki konular ile ilgili birebir bilgilendirme 

toplantılarının yapılması, 

► Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında ziyaretler yaparak, akademisyen ve sanayicinin yer aldığı 

projeler geliştirilmesine destek verilmesi, 

► Bölgede bulunan diğer kamu kurumları ile işbirliği içerisinde etkinliklerin düzenlenmesi, 

► Ocak 2017'de yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet kanunu çerçevesinde Üniversitemize ait ‘Fikri ve 

Sınai Haklar Politikası’nın hazırlanması, 

► Üniversitemiz bünyesinde Fikri Haklar Kurulunun kurulması, 

► Akademisyenlerimizin patent, faydalı model vb. başvuruları için teşvik edilmesi, 

► Mevcut ve başvurusu yapılmış patentlerimizin ticarileşmesi için gerekli olan tanıtımların (patent 

fuarları vb.) ve işbirliklerinin (yatırımcı buluşmaları vb.) sağlanması,  

► Ulusal ve uluslararası hibe destekleri ile ilgili periyodik olarak bilgilendirme seminerleri 

düzenlenmesi, 

► Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi kapsamında belirlenen 5 boyut altında bulunan 23 

gösterge doğrultusunda çalışmalar yaparak sıralamada yer alınması ve TTO'ların kapasitesini 

artırmak için TÜBİTAK tarafından verilen desteklerden yararlanılması. 

A4.4.5. PROJELERE İLİŞKİN İSTATİSTİKİ BİLGİLER 

2016 yılında Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından desteklenen 78 adet projeye 2429035 TL 

tutarında destek sağlanmıştır. 2015 ve önceki yıllardan devreden toplam 230 adet projeye 

2593412 TL tutarında destek sağlanmıştır. 2016 yılında 86 adet proje tamamlanmış olup 222 proje 

devam etmektedir (Tablo 4). 2016 Yılında TÜBİTAK’a Üniversitemiz araştırmacıları tarafından 

toplam 105 proje önerisiyle başvuru yapılmış ve 14 adet proje, 1960500 TL bütçe miktarı ile kabul 

edilerek TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun bulunmuştur. TÜBİTAK tarafından 2016 yılında 

başvurusu yapılan bilimsel araştırma proje sayısında, 2015 yılı ile kıyaslandığında %29 oranında 

artış görülmüştür. 2016 yılı içerisinde TÜBİTAK tarafında henüz sonucu açıklanmayan proje 

başvuruları olduğundan kabul edilen proje sayısında ve toplam bütçe miktarında farklılıkların 

olması olasıdır. Bütçe miktarı ise 2015 yılında 2014 yılına oranla %10,25 oranında artış göstermiştir. 
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2016 yılında TÜBİTAK destekli proje sayısı önceki yıllardan 13 adet devretmiş, 14 proje eklenmiş 

ve 4 proje tamamlanmış olup, 23 proje devam etmektedir. Erasmus+ kapsamında 2016 yılına 3 

adet proje devredilmiş, 2 adet proje eklenmiş olup, toplam 5 adet proje devam etmektedir. 

2016’da önceki yıllardan TAGEM, DOKA gibi kamu kurumları tarafından desteklenen 3 adet proje 

devredilmiş, 4 adet proje eklenmiş olup toplam 7 adet proje devam etmektedir. Üniversitemiz 

Teknoloji Transfer Ofisi Modül 4 bünyesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, 2016 yılında 4 

adet patent başvurusu yapılmış olup bunlardan 1 tanesi için faydalı model tescil belgesi alınmıştır. 

Diğer 3 başvurunun sonuçları beklenmekte olup, önceki yıllarda başvurusu yapılıp 2016 yılında 

tescil süreci devam eden toplam 11 adet patent başvurusu bulunmaktadır. 

TABLO 4. BİRİMLERE GÖRE PROJE SAYILARI VE BÜTÇELERİ, (2016) 

 BİRİMİ ADET BÜTÇE (TL) 

Tıp Fakültesi 13 438393  

Diş Hekimliği Fakültesi 3 31063 

Fen Edebiyat Fakültesi 19 452664 

Eğitim Fakültesi 7 150566 

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 4 38334 

İlahiyat Fakültesi 1 2456 

Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 5 33253 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 1 17204 

Mühendislik Fakültesi 15 772391 

Su Ürünleri Fakültesi 5 335563 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 4 79050 

Ziraat ve Doğa Bilimler Fakültesi 1 78092 

 Toplam 78 2429029 

A5. İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

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

değerlendirme biriminin gerçekleştirdiği dış değerlendirme sürecinden geçmemiştir.  

B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

Üniversitemizin kalite güvence sistemi, aktif olarak faaliyette bulunan eğitim-öğretim 

programlarının kalitesini, belgelendirmeye dayalı bir biçimde, sürdürmeyi ve artırmayı 

hedeflemektedir. Kalite güvence sistemi, yeni kurulan bir üniversite olmamız dolayısıyla, bütün 

yönleriyle ve eksiksiz bir biçimde işler hale gelmemekle birlikte, sunduğumuz eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin kalitesini etkileyen tüm süreçleri kapsamına almaktadır. Eğitim-öğretim 

faaliyetlerimizin kalitesinin, öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın sürdürdüğümüz faaliyetlerimizi, 

birbirlerinin görüşlerini ve dünyadaki farklı bakış açılarını daha iyi anlamalarına izin veren, özgün 

bilgileri üreten ve sistemli bir hale getiren ve eğitim-öğretim ortamlarını iyileştiren; öğrenme ile 

alakalı meseleler üzerinde çalışmaya teşvik eden; iç paydaşlarımızın çalışma performansları ile 

eğitimin kalitesini iyileştirmeye yardımcı olacak tedbir ve uygulamaların önerilmesi ve hayata 

geçirilmesi için gerekli olan bilgi ve istatistiksel verileri üreten; eğitimin kalitesinin artırılmasında 

başarıyı garanti altına almak için öğrenci ve çalışanlarımızın karşılıklı sorumluluklarını belirleyen ve 

eğitim-öğretim programları ile destek sistemleri için elzem olan yeterli düzeydeki kaynağı tahsis 

eden bir kalite güvence sistemi vasıtasıyla artırılabilir.  

İyi işleyen bir kalite geliştirme sisteminin kurumumuzun faaliyetlerinin tümünde paydaşların 

tamamının sorumluluklarının olduğu ve eğitim-öğretim süreçlerinde Üniversitemizle ilgili herkesi 

kapsaması gerekir. Bu nedenle iyi bir kalite güvence sisteminin önkoşulu planlanan ve uygulanan 
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değerlendirme ölçümleriyle alakalı tüm önemli bilgi ve malumatın tüm paydaşların erişimine ve 

iletişimine açık olmasıdır.  

Kalite güvence sistemi sürekliliği, genel değerlendirmeleri ve gözden geçirmeleri içeren bir plana 

uyularak başarılı bir biçimde işletilebilir. Kalite güvence sistemi, şematik olarak, sürekli olarak 

birbirini izleyen dört ana aşamanın mevcut olduğu bir süreç olarak tanımlanabilir. Planlama 

aşamasında üniversitenin eğitim-öğretim hedefleri tanımlanır ve eğitim-öğretim faaliyetleri 

planlanır. Uygulama aşamasında, planlama aşamasında erişilmesi hedeflenen bilgi, beceri ve diğer 

yeterlilikler elde edilmeye çalışılır ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve gidilen yolun belirlenen ve 

planlanan hedeflere uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilir. Bir eğitim-öğretim 

dönemi sona erdiğinde eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri değerlendirilip gözden geçirilir 

ve eğitim-öğretim faaliyet-programlarındaki sorunlar düzeltilmeye ve hedefler yeniden 

belirlenmeye çalışılır.  

 Kalite güvence sisteminin uygulanmaya çalışıldığı bir birimde kalitenin sürekli artırılıp artırılmadığı 

temel noktadır. Bu sürekli iyileştirme süreci, planla-uygula-kontrol et-Önlem al olarak da bilinen 

Deming’in iyileştirme döngüsü ile yürütülebilir. Üniversitemizde benimsenen ve kalite kontrolü, 

kalite güvencesi ve kalite iyileştirme aşamalarını güçlendiren PUKÖ yaklaşımı aşağıdaki şekilde 

gösterilmektedir.  

ŞEKİL 1. PUKO YAKLAŞIMI 

 

C. EĞİTİM-ÖĞRETİM 

C1. PROGRAMLARIN TASARIMI VE ONAYI 

Üniversitemizde yeni anabilim dalı-bölüm ve programların açılması, gözden geçirilmesi ve 

müfredatların değiştirilmesi ilgili birimlerdeki yetkili organlar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir (EK 

3). İlgili birimlerin bölüm ve/veya akademik kurulları her yıl mayıs ayı sonuna dek bir sonraki 

eğitim-öğretim yılı yürürlüğe girmesi hedeflenen müfredat değişiklik önerilerini üst yönetim 

tarafından belirlenen ana ilkeleri göz önünde bulundurarak gündemine alıp değerlendirerek ilgili 

kurul kararlarıyla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletir. Değişiklik önerilerinin üst 

yönetimce belirlenen ölçütlere uyup uymadığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve eğitim-

öğretimden sorumlu rektör yardımcısı tarafından denetlenip onaylandıktan sonra Senatonun 

onayına sunulur. Senato tarafından kabul edilen değişiklikler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

tarafından ilgili birime iletilerek öğrenci bilgi sisteminde açılır ve ilgili eğitim-öğretim yılında 

yürürlüğe girer. Yeni anabilim dalı/ program/ bölüm açma süreci de benzeri bir süreçle gerçekleşir. 

Yeni anabilim dalı/ program/ bölüm açma ile ilgili talep hususunda Senatoda olumlu karar alınması 
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durumunda dosya, Yükseköğretim Kurumuna gönderilmektedir. Program açmanın son kararını 

Yükseköğretim Genel Kurulu vermektedir. 

Müfredatların güncellenmesi ve yeni anabilim dalı-bölüm-programların dosyalarının hazırlanması 

aşamalarında program yeterlilikleri hususunda ilgili tüm öğretim elemanlarının katıldığı bölüm 

kurullarında karar verilmesi esastır. Bu aşamada ÖSYM sınavında en yüksek puana sahip ilk 10 yerli 

üniversitenin ilgili bölüm-programın müfredatıyla AB ülkesi iki bölüm-programın müfredatlarıyla 

%80 uyuma dikkat edilmesi gerekmektedir. Akredite sürecine girecek programlarda program 

yeterlilikleri belirlenirken iç ve dış paydaşların görüşlerinin alınması ve SWOT ve PESTLE 

analizlerinin dikkate alınması hedeflenmektedir. Programların yeterlilikleri belirlenirken 

bölümlerimiz, YÖK tarafından belirlenen “Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi”ni ve “Alana Özgü 

Yeterlilikleri” dikkate alarak kendi program yeterliklerini belirlemektedir ve programların 

yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır7. Bir program 

onandıktan sonra, program ve ders bilgileri ilgili sorumlularca Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi 

sayfasına veri girişi yapılmakta, buraya girilen bilgiler de aktif olarak Ders Bilgi Paketi üzerinden 

Türkçe ve İngilizce olarak izlenebilmektedir. 

C 2. EĞİTİM VE ÖĞRETİMİM HEDEFLERİ 

2013-17 Stratejik Plan “eğitim ve öğretimin geliştirilmesi” stratejik amacı doğrultusunda yeni 

Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının açılmasını ve güncelliğini yitiren programların 

kapatılmasını hedeflemişti. 2019-22 Stratejik Planı ile mevcut programların kalitesinin 

iyileştirilmesi temel amaç olarak hedeflenmektedir. Yeni Stratejik Plan ile ders müfredatlarının 

toplumsal ihtiyaç ve talepleri dikkate alması, anadal ve yandal programlarının fiilen uygulamaya 

geçmesi, mevcut programların kalitesi açısından iyileştirmelerin yapılması ve kurumsallaşmanın 

tamamlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede öğrencilerin tatmin düzeyini artırmak ve 

programların kalitesini iyileştirmek için, (a) öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

müfredatların sürekli ve periyodik bir biçimde değerlendirilerek iyileştirilmesi; (b) öğretim 

üyelerinin sosyal ve iletişim becerilerinin yanı sıra öğretme yetenekleri ile yönetim yeteneklerinin 

geliştirilmesi; (c) öğrenme-öğretme sürecini destekleyen ve kolaylaştıran yeni ölçme ve 

değerlendirme yöntemlerinin hayata geçirilmesi; (d) öğrenme çıktılarını arzu edilen yönde 

geliştiren pratik eğitim olanaklarının uygulamaya geçirilmesi; (e) öğrencilere tüm çalışmalarında 

daha etkin bir danışmanlık hizmetinin sunulması; (f) deneyimli öğrencilerin deneyimsiz olanlara 

deneyimlerini aktarmalarına ve yol göstermelerine yardımcı olacak yol ve yöntemlerin devreye 

sokulması; (g) uluslararası öğrencilere Türk dilini öğrenmeleri ve yeni tanıştıkları kültürel ortama 

uyum sağlamalarını kolaylaştıracak uyum programlarının başlatılması ve (h) öğrencilerin kariyer ve 

gelişimlerine katkıda bulunacak yeni programların oluşturulması hedeflenmektedir. 

C 3. ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME, ÖĞRETME VE DEĞERLENDİRME 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde programlarda yer alan her ders öğrenci merkezli, 

öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemi olan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) 

çerçevesinde kredilendirilmektedir. AKTS öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi ve 

belirlenen öğrenim çıktılarını elde edebilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik 

ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir. Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde verilen her dersin hem yerel hem de AKTS kredisi mevcuttur. Bir 

dersin yerel kredisi, dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye 

veya stüdyoların haftalık saatlerinin yarısından oluşur. Başlangıçta kredi transferi için düşünülen 

bu sistem, kurumsal, bölgesel, ulusal ve Avrupa seviyesinde kredi toplama sistemi olarak da 

                                                      
7 Bu konudaki veriler ders bilgi paketinin bulunduğu http://bologna.erdogan.edu.tr/index.php?kultur=tr-

TR&page=receptayyiperdoganuniversitesi web sitesinde yer almaktadır. 

http://bologna.erdogan.edu.tr/index.php?kultur=tr-TR&page=receptayyiperdoganuniversitesi
http://bologna.erdogan.edu.tr/index.php?kultur=tr-TR&page=receptayyiperdoganuniversitesi
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kullanılmaktadır. Her ders için öğrenim çıktılarının belirlenmesinin ardından, öğrencilerin başarılı 

olabilmesi ve bu öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri gerekli olan iş yükü hesaplanmaktadır. AKTS 

kredi dağılımı için yapılan çalışmalarda, öğrencilerin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları iş yükleri 

ilgili öğretim görevlileri tarafından öngörülmüştür. Üniversitemizde, öğrencilerin bir dönemi (sınav 

dönemleri dahil olmak üzere toplam 17 hafta) tamamlayabilmeleri için en az 30 AKTS kredisinden 

başarılı olmaları zorunludur. 30 AKTS kredisi, öğrencilerin dönem içerisinde gerçekleştirdikleri tüm 

aktiviteleri (ders saatleri, ödev, proje, ara sınav, final vb.) içine alan 750-900 saat arasında bir iş 

yükü ile ilişkilendirilir. Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) hesaplanması, öğrencilerin 

yerel kredi ve notlarına göre yapılır. Hem yerel kredi ve notlar hem de AKTS kredileri ve notları 

öğrencilerin transkriptlerinde gösterilir. Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri 

ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) 

ve programın toplam iş yüküne dâhil edilmektedir. AKTS kredi değerlerinin belirlenmesinde 

öğrencilerin gerçek iş yükünün ölçülmesi için gerekli olan nicel-nitel ölçüm ve değerlendirme 

sisteminin geliştirip kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi 

Yönergesi”8 hükümlerine göre iki yılda bir seçim yapılarak öğrenciler, bölüm/programlarda her 

bir sınıf için sınıf temsilcisini, sınıf temsilcileri bir araya gelerek bölüm temsilcisini, bölüm 

temsilcileri bir araya gelerek birim öğrenci temsilcisini ve en son birim öğrenci temsilcileri bir araya 

gelerek de Öğrenci Konseyi Başkanını ve Yönetim Kurulunu seçmektedir. Öğrenci Konseyi Başkanı, 

programların yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla ve öğrencileri temsilen Senato 

toplantılarında, oy hakkı olmaksızın, yer almaktadır ve böylece öğrencilerin görüş ve taleplerini 

dile getirebilmektedir. 

Üniversitemizde ders veren öğretim elemanlarıyla ve derslerle ilgili olarak öğrencilerin görüşleri 

“Ders ve Ders Sorumlusu Değerlendirme Anketi” ile alınmaktadır (EK 2). Anket sonuçları, 

öğretim elemanlarının kendi kişisel gelişimlerini takip etmeleri; birim yöneticilerinin ise öğretim 

elemanlarının durumlarını ve öğrencilerin yönelim ve memnuniyet durumunu izleyebilmeleri 

amacıyla hem öğretim elemanlarına hem de birim yöneticilerine iletilmektedir. Öğrencilerin görüş 

ve memnuniyet düzeyini belirlemek amacıyla düzenlenen diğer anketlerin sonuçları öğrencilere 

sunulan hizmetlerin niteliğinin iyileştirilmesinde değerli bir bilgi ve veri kaynağı olarak üst yönetim 

ve birim yöneticilerince dikkate alınmaktadır. 

Üniversitemizde öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetleri teşvik edilerek memnuniyet 

düzeyleri artırılmaya, ders dışı faaliyetleri çeşitlendirilmeye ve böylece mezuniyet sonrası sosyal 

hayata ve iş ve çalışma yaşamına başarılı bir biçimde uyum sağlamaları hedeflenmektedir. Bu 

çerçevede 2014 yılında 44 olan öğrenci topluluğu sayısı 2015’te 47’ye ve 2016’da 71 yükselirken 

2014’te 2624 olan bu topluluklara üye olan öğrencilerin sayısı 2015’te 3224’e ve 2016’da ise 3910’a 

çıkmıştır. 2016 yılında Üniversitemizde öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen 214 etkinlikten 

5500 öğrenci yararlanmıştır.  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde okuyan tüm engelli öğrencilere eğitim, sosyal ve kültürel 

alanda destek olmak ve tüm engellerin aşıldığı öncü bir üniversite oluşturulmasına katkı sağlamak 

amacıyla Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde Engelli Öğrenciler Birimi kurulmuştur. 

Bu birimin amacı, yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yayın 

faaliyetlerinde bulunmak, öğretim görevlilerine özür ve özürlüyü, bunun getirdiği sınırlılıkları ve 

yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini 

arttırmak ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak 

ve bu konularda program ve proje geliştirmektir. Birimin iletişim bilgileri ve birime ait diğer bilgiler 

                                                      
8 https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59702  

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59702


RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU-2017   18 / 34 

 

hem ders bilgi paketi web sitesinde9, hem de bu birime özel web sitesinde yer almaktadır. Özel 

yaklaşım gerektiren engelli öğrencilere yönelik destek ve hizmetler, Rektörlüğe bağlı olarak ve 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının sekretaryasında faaliyet yürüten “Engelli Öğrenci Birimi” 

aracılığıyla koordine edilmektedir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi 

Yönergesi10 ile engelli öğrencilerin sorunlarının çözülmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasına ve 

memnuniyet düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması ve Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Engelli Öğrenci Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi11 aracılığıyla bu öğrencilerimizin 

sınav ve diğer ölçme-değerlendirme süreçlerinde engelleri dolayısıyla ilave bir yükle 

karşılaşmamalarının sağlanması amaçlanmıştır. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde uluslararası öğrenciler yönelik olarak “Uluslararası Öğrenci 

Birimi” vasıtasıyla bir dizi hizmet sunulmakta ve Türkçe Öğretim Merkezi yoluyla Türkçe 

eğitimlerine destek olunmaktadır12. 

C4. ÖĞRENCİNİN KABULÜ VE GELİŞİMİ, TANINMA VE SERTİFİKALANDIRMA 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bir devlet üniversitesi olduğu için öğrencinin kabulü ile ilgili 

tüm süreçlerde yükseköğretimi düzenleyen mevzuatlar ile bu mevzuatlara uygun olarak hazırlanan 

Üniversitemiz mevzuatları13 uygulanmaktadır. Üniversitemizin programlarının çoğu merkezî 

yerleştirme puanıyla öğrenci almaktadır. Bu öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirilmekte ve ilan 

edilen duyuru metinleri ile kayıtları yapılmaktadır. Uluslararası öğrenciler, Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği14, Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği15 ve “Önlisans ve Lisans Programları İçin 

Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul ve Kayıt Yönergesi”16 çerçevesinde Üniversitemize 

yerleştirilmektedirler. Bu yönergeye göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından her yıl, yurt 

dışından kabul edilecek öğrenciler için “Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı” (RTEÜYÖS) yapılır. 

Yönergede belirlenen ayrıntılı değerlendirmeye göre uluslararası öğrenciler RTEÜYÖS veya diğer 

üniversitelerin YÖS sonuçları veya yönergede belirlenen uluslararası sınavlardan aldıkları sonuçlar 

dikkate alınarak hesaplanan “merkezi yerleştirme puanı” dikkate alınarak programlara yerleştirilir. 

RTEÜYÖS sonucuna öncelik verilerek yapılan yerleştirme sonucunda kontenjanların boş kalması 

halinde sırasıyla RTEÜYÖS haricindeki sınav sonuçları ve orta öğretim başarı puanı yerleştirmede 

dikkate alınır. Mevcut mevzuata göre kurumlar arası, kurum içi ve merkezi yerleştirme puanıyla 

yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü yapılmaktadır. Üniversitemize özel öğrenci statüsünde de 

öğrenci kabulü yapılmaktadır. Çift anadal ve yandal programları için Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal Yönetmeliği17 yürürlüktedir ve çift anadal ve yandal 

programlarının aktifleştirilmesi hedeflenmektedir.  

Yeni kayıt yaptıran öğrencilere Üniversiteyi tanıtmak amacıyla, ilgili birimler tarafından 

oryantasyon programları düzenlenmektedir. Kayıt esnasında öğrencilere oryantasyon el kitabı 

verilir. Üniversitemizde öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri etkin şekilde 

sunulmakta ve öğrencilerin akademik gelişimleri takip edilmektedir. Bu amaçla, önlisans ve lisans 

düzeyinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilere, danışmanlık yapmak 

üzere bir öğretim elemanı atanmaktadır. Danışman öğretim elemanları öğrencilerimize üniversite 

                                                      
9 http://bologna.erdogan.edu.tr/genelbilgiler.php?kultur=tr-TR&page=engelli_ogrenciler  
10 https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74539  
11 https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74540  
12 https://erdogan.edu.tr/iso/  
13 https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/55568171?AspxAutoDetectCookieSupport=1  
14 https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(0ch3elbo1vtvpgpmiexyqtup))/Home/Goster/40734  
15 https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(0ch3elbo1vtvpgpmiexyqtup))/Home/Goster/40983  
16 https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(0ch3elbo1vtvpgpmiexyqtup))/Home/Goster/59729  
17 https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(0ch3elbo1vtvpgpmiexyqtup))/Home/Goster/39765  
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hayatlarının her aşamasında, başta akademik konular olmak üzere, gereksinim duydukları her 

konuda danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar ve özellikle ders seçme, kayıt yenileme ve iş yaşamına 

hazırlanma süreçlerinde yardımcı olmaktadırlar. 

Başarılı öğrencinin Üniversitemizi seçmesi için akademik birimler Rize ve çevresindeki lise ve dengi 

okullara yönelik Üniversitemizi tanıtıcı faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Başarılı öğrencilerin 

Üniversitemize kazandırılması ve öğrencinin programdaki akademik başarısının teşvik edilmesi için 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Burs ve Teşvik Yönergesi18 çerçevesinde Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın katkılarıyla iki aşamalı bir teşvik sistemi 

uygulanmaktadır. Bu sistemin ana unsurları Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 

Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları madde 841’de her yıl açıklanmaktadır. Buna 

göre; 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı tarafından Üniversitemizin; Lisans 

programlarına yerleştiği ve kayıt yaptırdığı programın puan türüne göre Türkiye genel başarı 

sıralamasında (ek puanlı yerleştirme başarı sırası hariç) ilk 9.000’e giren Tıp Fakültesi ve Diş 

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 Diş Hekimliği Fakültesi, ilk 60.000’e giren Mühendislik Fakültesi, ilk 

25.000’e giren Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Bölümü, ilk 30.000’e giren İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 

Bölümü, ilk 38.000’e giren Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ve Eğitim Fakültesi İlköğretim 

Matematik Öğretmenliği Bölümü, İktisadi ve İdari 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 başarı 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 düşmesi, sınıf kaybı ve alttan dersinin bulunması, kayıt dondurması/izinli olması ya da 

uzaklaştırma veya daha üst bir ceza alması durumunda burs kesilir.  

Başarılı öğrencilerin, not ortalamaları ve dil puanları baz alınarak Erasmus+ ve Mevlâna ve benzeri 

uluslararası değişim programlarından faydalanmaları sağlanmaktadır. Öğrenciler, gittikleri 

kurumda dönemlik 30 AKTS kredisi almaya teşvik edilmekte ve aldıkları tüm dersler Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesindeki Not Durum Belgelerine transfer edilmektedir. Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesinde öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma 

denkliği ve benzeri konularda gerekli düzenlemeler bulunmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerin yurt 

içi ve yurt dışı anlaşmalı kurumlardan aldıkları derslere, orijinal kodları, adları ve AKTS’ye çevrilmiş 

kredileri ile tanınırlık sağlanmaktadır. Öğrenciler öğrenime başlamadan önce Üniversitemiz 

tarafından onaylanmış bir öğrenim anlaşmasının bulunması, öğrenciye akademik tanınırlık 

verilmesini garanti altına almaktadır. Dersin alındığı kurumda AKTS kredileri kullanılıyor olması 

durumunda bu krediler olduğu gibi transfer edilirken, AKTS kredisinin kullanılmadığı kurumlar için 

yerel sistemler temel alınarak ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından çevrilen krediler kullanılarak 

transfer gerçekleştirilmektedir. Bu süreçler öğrencinin yalnızca öğrenim anlaşması ve not durum 

belgesini teslim etmesiyle özel bir talebi olmaksızın gerçekleştirilmektedir. 

C5. EĞİTİM-ÖĞRETİM KADROSU 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2006’da kurulan genç bir üniversite olmasına rağmen birçok 

anabilim dalı, bölüm ve programda eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere 

                                                      
18 https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(0ch3elbo1vtvpgpmiexyqtup))/Home/Goster/69726  
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yeterli sayıda ve nitelikte akademik kadrosu bulunmaktadır. Ancak Üniversitemiz kurumsallaşma 

ve yapılanma sürecini henüz kemale erdirmediğinden yeni anabilim dalı, bölüm ve program açma 

ihtiyacının bulunması ve programların kontenjanları sürekli artması yeni kadro ihtiyacının ortaya 

çıkmasına yol açmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde öğretim elemanları 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu kapsamında 5434 ve 5510 sayılı Kanuna göre istihdam edilmektedir. İlgili 

mevzuatta belirtilen asgari kriterlerin sağlanması koşuluyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ek 

ölçütler ve ilan yoluyla akademik personel ataması yapmaktadır. İdari personel kadroları, ihtiyaca 

göre merkezî olarak gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavı temel alınarak 

kullanılmaktadır. 

Üniversitede eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler 

“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” çerçevesinde 

gerçekleştirilmektedir19. Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet 

edilmesi ilgili mevzuat doğrultusunda ve ilgili birim kurullarının talebi üzerine Üniversite 

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu onayı ile gerçekleştirilmektedir. Kurumdaki ders 

görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma alanı/akademik uzmanlık 

alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi ilgili akademik birimlerin yetkili kurulları ve yönetimleri 

tarafından izlenmektedir. Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim 

becerilerini iyileştirmek için öğretim elemanlarının iki yurtdışı ve dört yurtiçi bilimsel faaliyetleri 

mali açıdan desteklenmektedir. 

Eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun, nicelik 

ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini güvence altına almanın garantisi olmamakla birlikte RTEÜ 

Geliştirme Vakfı’nın katkısıyla öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları ödüllendirilerek ve lojman 

ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapılarak Üniversitenin rekabet gücü ve çekiciliği 

artırılmaya ve bu yolla nitelikli öğretim elemanlarının Üniversitemizde kalması sağlanmaya 

çalışılmaktadır. 

C6. ÖĞRENME KAYNAKLARI, ERİŞİLEBİLİRLİK VE DESTEKLER 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını 

(derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye, 

klinik, laboratuvar, tarım alanları, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vb.) yeterli ve uygun donanıma 

sahip olacak şekilde sağlamaktadır. Üniversitemizin sahip olduğu tüm donanım envanteri güncel 

olarak izlenmekte ve tüm birimlerin donanım envanteri günümüz ihtiyaçları doğrultusunda 

Üniversitenin stratejileriyle ilişkilendirilerek güncellenmektedir. Fiziksel imkanlar Üniversitenin 

İdare Faaliyet Raporunda yer almaktadır20. Üniversitemiz eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını 

teşvik etmektedir. 

Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik akademik danışmanlar, ilgili 

birimlerin gerçekleştirdiği kariyer günleri ve oluşturulmakta olan “mezun bilgi sistemi” ile destek 

sağlanmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik olarak 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin çeşitli birimleri ve kurum dışı birimler tarafından konferans, 

seminer, panel, çalıştay, kongre, toplantı, sergi, söyleşi, yarışma, sinema ve tiyatro gösterimleri, 

festivaller gibi etkinliklerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi sürecinde Üniversite ev sahipliği 

yaparak destek sağlamaktadır. “Erasmus+ Programı” kapsamında uygulanan staj programıyla 

öğrenciler, yurt dışı staj için teşvik edilmekte ve çok sayıda öğrenci Avrupa Birliği ülkelerinde kendi 

alanlarına uygun staj faaliyetlerine katılmakta ve bu yolla üniversite-sanayi iş birliği de 

güçlendirilmektedir. Öğrencilere yönelik psikolojik rehberlik hizmeti sunulmasına yönelik 

                                                      
19 https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59715 
20 http://strateji.idari.erdogan.edu.tr/Files/Images/birim-faaliyet-raporyu-20...-23032017163927.pdf  
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hazırlıklar devam etmektedir. Öğrencilere yönelik sağlık hizmeti sunulmamaktadır. Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesinde öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar mevcuttur. Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2016 İdare Faaliyet Raporunda tesis ve altyapı bilgileri ayrıntılı olarak 

yer almaktadır21.  

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

çerçevesinde desteklenmektedir22. Özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası 

öğrenciler gibi) yeterli ve kolay ulaşılır öğrenme imkânları ile öğrenci desteğini “Engelli Öğrenci 

Eğitim, Öğretim Ve Sınav Yönergesi” çerçevesinde sağlamaya çalışmaktadır23. 

C6. PROGRAMLARIN SÜREKLİ İZLENMESİ VE GÜNCELLENMESİ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde her yıl Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 

gönderilen çalışma takvimi kapsamında birimler belli aralıklarla programlarını iç ve dış paydaşların 

görüşleri de dikkate alınarak gözden geçirmekte ve güncellemektedir. Güncellenen programlar 

Senato onayıyla kesinlik kazanmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde dış paydaş olarak 

mezunlarla bilgi alışverişinde bulunmak üzere Mezunlar Sistemi bulunmaktadır24. Mezun 

sisteminden elde edilen bilgi ve veriler doğrultusunda mezunlarla ilgili süreçleri iyileştirmek 

amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda mezunlar ve yeni mezun olacak öğrencilerin bilgi 

paylaşımının arttırılması, web sayfasının yeniden yapılandırılarak mezunlar/yeni mezun olacak 

öğrenciler ve akademisyenler arasındaki iletişimin daha da arttırılması ve sosyal ağlarda daha etkili 

olunması yönünde çabalar sürmektedir. İç paydaşlar (öğrenci-öğretim elemanı) dönem sonlarında 

ders ve ders sorumlusu değerlendirme anketi uygulanmaktadır.  

Ç. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

Ç1. ARAŞTIRMA STRATEJİSİ VE HEDEFLERİ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin 2013-2017 Stratejik Planında25, Üniversitenin araştırma 

stratejisi ve stratejik hedefleri belirlenmiştir. Bu amaç ve hedeflere ulaşabilmek üzere, Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesinde araştırma faaliyetleri, araştırma ve geliştirmeden sorumlu Rektör 

Yardımcılığı tarafından koordine edilmektedir. Ar-Ge faaliyetleri ile hedeflenen sonuçların 

gerçekleştirilmesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 

(BAP)26, Teknoloji Transfer Ofisi27 ve çok sayıda araştırma merkezi28 görev almaktadır. Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi 2013-17 Stratejik Planında “araştırma geliştirme faaliyetlerinin nitelik ve 

nicelik olarak geliştirilmesi” amacı benimsenerek “plan döneminde bilimsel faaliyetleri kademeli 

olarak artırılması” ve “öğretim elemanlarının ar-ge ve bilimsel çalışma yapmaları için gerekli olan 

alt yapının iyileştirilmesi” hedeflenmiştir.  

Ç2. ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİ TEŞVİK VE ÖDÜLLENDİRME 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde bilimsel çalışma, araştırma ve yayınların nitelik ve niceliğini 

artırabilmek, Üniversitemize olan aidiyet bilincini güçlendirebilmek amacı ile Üniversitemizde 

görev yapan araştırmacıların uluslararası bilimsel etkinliklerinin ve/veya yayınlarının, 

                                                      
21 http://strateji.idari.erdogan.edu.tr/Files/Images/birim-faaliyet-raporyu-20...-23032017163927.pdf 
22 https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(0ch3elbo1vtvpgpmiexyqtup))/Home/Goster/59707  
23 https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(0ch3elbo1vtvpgpmiexyqtup))/Home/Goster/74540  
24 http://iibf.erdogan.edu.tr/tr/mezun-sistemi/mezun-sistemine-kayit  
25 https://erdogan.edu.tr/files/2013-2017_Stratejik_Plan.pdf  
26 http://bapk.idari.erdogan.edu.tr/  
27 http://tto.idari.erdogan.edu.tr/  
28 https://erdogan.edu.tr/arastirma-merkezleri  
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ulusal/uluslararası patentlerinin ödüllendirilebilmesi amacı ile “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”29 ile öğretim elemanlarının 

araştırma-geliştirme ve bilimsel faaliyetlerini teşvik edecek şekilde değişiklikler hayata geçirilmiştir. 

“Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Burs ve Teşvik Yönergesi”30  çerçevesinde 

öğretim elemanlarımızın bilimsel faaliyet ve araştırma-geliştirme çalışmaları Üniversitemize özgü 

ilave bir teşvik sistemi ile desteklenmektedir.  

Üniversitemiz bünyesinde, teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri 

çalışmalarına yansıtan, yenilikçi düşünceye sahip, üretmeyi bilen ve tüm imkânlarını etkili, 

ekonomik ve verimli kullanmayı hedef edinen ve Üniversite Birimlerinin yaptığı araştırmaların 

kalitesini yükseltmek üzere oluşturulan “Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Birimi”, normal 

araştırma projelerini, çok disiplinli öncelikli alan araştırma projelerini, yüksek lisans tez projelerini, 

tıpta uzmanlık tez projelerini, diş hekimliğinde uzmanlık tez projelerini, doktora tez projelerini, 

uluslararası bilimsel işbirliği geliştirme projelerini, kariyer geliştirme projelerini, hızlı destek 

projelerini, kurum dışı destekli araştırmalar için ihtiyaç projelerini, lisans öğrencisi katılımlı 

araştırma projelerini, ulusal katılımlı araştırma projelerini, uluslararası katılımlı araştırma projelerini, 

güdümlü projelerini, araştırma altyapı projelerini, sanayi işbirliği projelerini ve sempozyum 

projelerini desteklemektedir. Desteklenen projelere ait bilgiler, gerek basılı olarak üniversitede yer 

alan öğretim üyelerine, gerekse BAP’ın resmi internet sitesi üzerinden ilgilenen kişilere 

sunulmaktadır31. Bu konudaki ayrıntılı bilgilere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme 

Kılavuzu üzerinden erişilebilir. Üniversitemiz bünyesinde yer alan Teknoloji Transfer Ofisi32 de, tüm 

ulusal ve uluslararası proje destek programlarına gerekli olan tüm katkıları sunmak, ortak Ar-Ge 

projeleri gerçekleştirmek üzere özel sektör ve/veya kamu kuruluşlarıyla bağlantı sağlamak, gerekli 

olduğu takdirde fikri sınai mülkiyet haklarının yönetimine ve lisanslamasına destek olmak ve bu 

kapsamda yer alan patent ile ilgili tüm işlemlerde akademisyenlerimize destek olmaktadır. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, kurumlar arası araştırma faaliyetlerini desteklemekte, kamu ve 

özel kesimle ortak Ar-Ge çalışmalarında bulunmaktadır. Bölgemizde bulunan ÇAYKUR ile katma 

değer yaratacak ortak araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmekte ve 

sanayide özel ve kamu iktisadi teşebbüsleriyle ortak TÜBİTAK, SAN-TEZ ve uluslararası projeler 

gerçekleştirilmektedir. Üniversitemiz, mevcut çalışma grupları aracılığıyla disiplinler arası ve/veya 

çok disiplinli araştırma faaliyetlerini desteklemektedir. Bu amaçla birçok çalışma grubu bir araya 

getirilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışma grupları şunlardır: 

► Biyoenerji Çalışma Grubu 

► Biyosensör Çalışma Grubu 

► Biyopestisit Çalışma Grubu 

► Bor Malzemeleri ve Mühendisliği Araştırma Grubu 

► Elektromanyetik Araştırma Merkezi 

► Endüstriyel Enzim Araştırmaları Çalışma Grubu 

► Endüstriyel Yapı Malzemeleri Çalışma Grubu 

► Enerji ve Termo Dinamik Çalışma Grubu 

► Heyelan ve Zemin Araştırmaları Çalışma Grubu 

► Lazer Araştırma-Geliştirme Çalışma Grubu 

► Malzeme Geliştirme Çalışma Grubu 

► Moleküler Biyoloji - Biyoteknoloji Çalışma Grubu 

                                                      
29 https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(0ch3elbo1vtvpgpmiexyqtup))/Home/Goster/59715  
30 https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(0ch3elbo1vtvpgpmiexyqtup))/Home/Goster/69726  
31 http://bapk.idari.erdogan.edu.tr/  
32 http://tto.idari.erdogan.edu.tr/  
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► Nanobiyoteknoloji Çalışma Grubu 

► Nano Malzemeler Çalışma Grubu 

► Siber Güvenlik Araştırma Geliştirme Çalışma Grubu 

► Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 

► Yarı İletken Malzemeler (Semar) Çalışma Grubu 

Bu araştırma gruplarından biri olan ve kimya, biyokimya, biyoloji, mühendislik gibi pek çok bilim 

alanının ortaklığında gerçekleşen biyosensör çalışma grubunun araştırma sonuçlarına kendi web 

sitesi üzerinden erişilebilir33.  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma 

hedefleri doğrultusunda Kalkınma Bakanlığı’na bağlı, Doğu Karadeniz Bölgesinde ekonomik 

kalkınma ve sosyal gelişmenin hızlandırılmasını hedefleyen Doğu Karadeniz Projesi Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile ortak projeler yürütmektedir. Bu projeler; bölgesel ve 

ulusal açıdan değerlendirildiğinde ülkemiz 2023 hedeflerine hizmet eden sonuçlar üretmektedir. 

Üniversitemiz BAP Birimi ve Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla ulusal/uluslararası araştırma 

fırsatları ile ilgili kurum içi bilgi paylaşımı yapmaktadır. Üniversitemiz, BAP Birimi aracılığıyla, 

araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için gerekli fiziki/teknik altyapının ve mali 

kaynakların oluşturulmasına ve uygun şekilde kullanımına yönelik politikalar üretmektedir. Bu 

konuda ayrıntılı bilginin bulunabileceği BAP Yönergesinde34 yer almaktadır.  

Ç3.ARAŞTIRMA KAYNAKLARI 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, kurum içi kaynakların araştırma faaliyetlerine tahsisine yönelik 

açık kriterleri BAP Yönergesi35 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 

Koordinasyon Birimi Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzunda36 yer almaktadır. 

Araştırma faaliyetlerine kurum için kaynakların tahsisinde, kurumun araştırma öncelikleri ile uyum, 

çok ortaklı/disiplinli araştırmalar, kurumlar arası ve/veya uluslararası ortaklıklar, lisansüstü 

çalışmalar, temel araştırma, uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme ve çıktı/performans 

parametreleri dikkate alınmaktadır. Üniversitemizde kaynakların etkin ve verimli kullanımını 

sağlamak ve ilave kaynak temin edebilmek için iç ve dış paydaşlarla iş birliğini ve kurum dışından 

kaynak teminini Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi37 ve BAP Yönergesi38 ile teşvik etmekte ve 

desteklemektedir. BAP Birimi iç paydaşlarla, TTO ise dış paydaşlarla iş birliğine ağırlık vermektedir.  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, etik komisyonları ve Teknoloji Transfer Ofisi TPE Bilgi ve 

Doküman Birimi ve AB UFUK2020 (HORIZON2020) Bilgi Çoğaltıcısı Oluşumu aracılıklarıyla, 

araştırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun yürütülmesini sağlamaktadır. Etik Kurul, bilimsel 

yöntem ve toplumun endişelerini göz önünde bulundurarak, araştırmalarda 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 gelişmelerin ve faaliyetlerin araştırmacılara aktarılmasını sağlamaktadır. TTO’nun 

faaliyetleri ve verdiği hizmetler birimin web sitesinde yer almaktadır39. 

Ç4.ARAŞTIRMA KADROSU 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde işe alınan/atanan araştırma personelinin gerekli yetkinliğe 

sahip olup olmadığı, yürürlükteki mevcut işe alma ve atanma ile ilgili mevzuatın getirmiş olduğu 

                                                      
33 http://arge.erdogan.edu.tr/bios/  
34 https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(0ch3elbo1vtvpgpmiexyqtup))/Home/Goster/104663  
35 https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(0ch3elbo1vtvpgpmiexyqtup))/Home/Goster/104663  
36 http://bapk.idari.erdogan.edu.tr/tr/news-detail/2017-yili-uygulama-esaslari/332  
37 https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(0ch3elbo1vtvpgpmiexyqtup))/Home/Goster/59753  
38 https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(0ch3elbo1vtvpgpmiexyqtup))/Home/Goster/104663  
39 http://arge.erdogan.edu.tr/tto/  
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kriterler vasıtasıyla sağlanmaktadır. Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve 

iyileştirilmesi için kurum, BAP Birimi ve Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla imkânlar sunmaktadır. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve 

iyileştirmesi için çeşitli imkânlar sunulmaktadır. Bu çerçevede projelerden sorumlu rektör 

yardımcılığı, Proje Birimi, TTO ve Uluslararası İlişkiler Birimi gibi Üniversitenin çeşitli birimleri; 

düzenli olarak proje, makale yazma ve geliştirme gibi konularda seminerler ve çalıştaylar 

düzenlemektedir. Üniversite öğretim elemanlarının ulusal veya uluslararası düzeyde 

araştırmacıların katılıp araştırmalarını ve deneyimlerini paylaştıkları, kongre, seminerler, çalıştaylar 

ve sempozyumlar gibi bilimsel etkinliklere katılımlarını teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. 

Üniversitemiz öğretim elemanlarının nitelikli bilimsel yayınlarda bulunmasına yardımcı olmak 

üzere Akademik Metin Düzeltme ve Çeviri Ofisi faaliyete başlamıştır. Üniversitemizde öğretim 

elemanlarının atanması ve akademik yükseltme sürecinde Senato tarafından kabul edilen “Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”40 

kullanılmaktadır. Belirlenen ölçütler arasında öğretim elemanlarının yayın ve proje gibi araştırma 

faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır ve ölçütler arasında atama ve yükseltmeye ilişkin asgari 

kriterler de bulunmaktadır. 

D.YÖNETİM SİSTEMİ 

D1. YÖNETİM VE İDARİ BİRİMLERİN YAPISI 

 Yükseköğretim alanında son yıllarda meydana gelen dramatik değişim ortamında 

yükseköğretimde kalite güvencesi önemli bir konu haline gelmiştir. Üniversitelerde yönetim, 

örgütsel yapıyı, yasal faaliyet ve düzenlemeleri ve politika ile programların geliştirildiği ve 

uygulandığı süreçleri kapsar. Yönetim üniversitelerin misyon ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini 

hızlandırır. Üniversite yönetimi programların hazırlanmasından sorumlu en alt tabakadan en üst 

tabakaya dek bütün idari birimleri içine alır.  

 Üniversitenin vizyonu, misyonu, hedefleri ve üniversitenin sahip olduğu program yapısı 

üniversitenin amacını, paydaşlarını ve sunduğu hizmetlerin neler olacağını doğrudan belirler. 

Misyon ve hedeflerin yasal yükümlülüklere, kalite güvencesi gereksinimlerine ve uluslararası ölçüt 

ve standartlara uyulurken ülkenin öncelikleri dikkate alınarak tanımlanmalıdır. Üniversitemizin 

misyonu, 2013-17 Stratejik Planı’nda “insan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi 

değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, araştırma ve 

sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, 

ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamak” olarak tanımlanmıştır. Vizyonu ise 

“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 

araştırmalarıyla tanınan, saygın bir üniversite olmak” şeklinde belirlenmiştir. 2018-2022 Dönemi 

Stratejik Plan çalışmaları bağlamında misyon ve vizyon yeniden gözden geçirilmektedir. 

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında tüm devlet 

üniversiteleri için belirlenen yönetim yapısına uygun olarak yapılandırılmıştır41. Üniversiteyi yasal 

olarak temsil eden Rektör, üniversitenin yönetiminden sorumlu olup, Senato ve Üniversite Yönetim 

Kuruluna başkanlık eder. Senato ise akademik ve idari konularda politika oluşturma ve karar verme 

organı olarak görev yapar. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu, Rektör, iki rektör 

yardımcısı, 13 fakülte dekanı, 10 seçilmiş üye, 11 yüksekokul-meslek yüksek okulu müdürü, üç 

enstitü müdürü, Üniversitenin genel sekreteri ve Öğrenci Konseyi başkanından oluşmaktadır. 

Senato, ihtiyaç duyulan zamanlarda Rektörün çağrısıyla toplanmaktadır. Üniversite yönetiminin 

                                                      
40 https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(0ch3elbo1vtvpgpmiexyqtup))/Home/Goster/59715  
41 https://erdogan.edu.tr/universitemiz/genel/organizasyon-semasi  
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önemli bir karar alma organı olan Yönetim Kurulu Rektörün başkanlığında 13 fakülte dekanı ve 

Senato tarafından seçilmiş 2 profesörden oluşmaktadır. Rektör yardımcıları, yönetim kuruluna oy 

hakları bulunmaksızın davetli olarak katılmaktadır. Üniversite Yönetim Kurulu yıl boyunca 

genellikle her hafta toplanmaktadır. Senatonun fakültelerdeki karşılığı Fakülte Kurulu, Üniversite 

Yönetim Kurulunun karşılığı ise Fakülte Yönetim Kuruludur.  

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi görev, yetki ve sorumlulukların açık bir biçimde tanımlandığı 

bir yönetim anlayışına sahip bulunmaktadır. Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu ve 

diğer yetkili kurullar, Üniversite Rektörünün liderliği altında stratejik planda belirlenen amaç ve 

hedeflere erişmek için çalışmaktadırlar. Üniversitemizin karar alma mekanizması ve karar alma 

süreçleri fakültelerin, yüksekokulların, enstitülerin, Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin 

görüşlerini resmi ve gayri resmi kanallarla dikkate almaktadır. Üniversitenin tüm birimlerinde 

yetkili kurul ve komisyonlar, belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, önceden 

belirlenen periyodlarla düzenli olarak toplantılarını gerçekleştirmekte ve Üniversite yönetimine 

katkıda bulunmaktadırlar. Üniversitedeki kurul ve komisyonların adları ve üyeleriyle ilgili bilgiler 

Üniversitemizin web sitesinde yer almaktadır42. Üniversite Senatosunda akademik birim 

temsilcilerinin yanı sıra Üniversitemizin en önemli paydaşlarından biri olan öğrencilerin görüş ve 

taleplerinin dile getirilmesini temin amacıyla öğrenci konseyi başkanı da yer almaktadır43. 

Üniversite yönetim kurulu üyelerinin listesine web sitesinden erişilebilir44. Üniversitenin tüm 

paydaşlarının görüş, temenni, dilek ve taleplerinin alınmasını amaçlayan “Bir fikrim var” adıyla 

oluşturulan portal vasıtasıyla tüm paydaşların Üniversite karar alma mekanizmalarına katkı 

sağlaması amaçlanmaktadır45.  

D2. KAYNAKLARIN YÖNETİMİ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde iyi düzenlenmiş bir iç kontrol sistemi mevcuttur. 5018 Sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği Üniversitemizde İç Kontrol çalışmaları, 2012 

tarihinde yapılan bilgilendirme toplantısıyla fiilen başlatılarak birimler bazında kurulan çalışma 

ekipleriyle Ekim.2013 tarihinde yapılan iç kontrol çalıştayında “kamu iç kontrol standartlarına uyum 

eylem planı (Revize I)” hazırlanmıştır. 2014 yılı sonlarına kadar iç kontrol çalışmalarında önemli 

mesafe kaydedilmiştir. Bu süreçte Birimlerin teşkilat şemaları oluşturularak web sitelerinde 

yayımlanmıştır. Bununla birlikte personelin görev tanımları yapılarak tüm personele tebliğ 

edilmiştir. Üniversitemizde tüm birimlerin faaliyetlerini kapsayacak şekilde iş süreçleri 

değerlendirilmiş ve iş akış şemaları oluşturularak ilgili personellerin yararlanmalarına sunulmuş ve 

birimlerin web sayfalarında yayımlanmıştır. Üniversitemiz Yetki devri ve imza yetkileri yönergesi 

oluşturularak bu konudaki tereddütler ve yetki karmaşası sonlandırılmıştır. Ardından çeşitli 

sebeplerden dolayı bu çalışmalara yeterli zaman ayrılamamış ve bu eylem planının yeniden revize 

edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çalışma Kasım 2015 tarihinde revize edilmiştir. Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planı (Revize II) kitapçığına46 ve bu çerçevede öngörülen eylemlerin 

kronolojik sıralamaya göre dizilmiş haline47 web adresinden ulaşılabilir. 

 2016 yılı içerisinde eylem planı doğrultusunda “İş Akış Sistemi” adı altında programı 

geliştirilerek iş akış süreçleri kayıt altına alınmış görev dağılımları elektronik ortamda yapılarak 

çevrimiçi olarak birimlerin web sayfalarındaki personel bilgileri sayfasında görüntülenmesi 

sağlanmıştır. Ayrıca süreli işlerde sistem tarafından uyarı mesajı gönderilmek suretiyle sorumlu 

                                                      
42 https://erdogan.edu.tr/komisyon-ve-kurullar  
43 https://erdogan.edu.tr/universitemiz/yonetim/senato  
44 https://erdogan.edu.tr/universitemiz/yonetim/yonetim-kurulu  
45 https://erdogan.edu.tr/bir-fikrim-var  
46 http://strateji.erdogan.edu.tr/Files/Documents/kitapcik-son-25112015092520.pdf  
47 http://strateji.erdogan.edu.tr/Files/Documents/kronolojik-25112015092912.pdf  

https://erdogan.edu.tr/komisyon-ve-kurullar
https://erdogan.edu.tr/universitemiz/yonetim/senato
https://erdogan.edu.tr/universitemiz/yonetim/yonetim-kurulu
https://erdogan.edu.tr/bir-fikrim-var
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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kişilerin görevlerini unutarak herhangi bir cezalı durumlara düşmemeleri sağlanmıştır. Yine 2016 

yılında iç ve dış değerlendirme raporlarının kayıt altına alınması ve birimler tarafından izlenmesini 

sağlamak üzere “Teftiş Programı” hazırlanarak birimlerin kullanımına sunulmuştur. 

 Üniversitemizde hizmet içi eğitim faaliyetleri Personel Daire Başkanlığınca yürütülmektedir. 

Personel Daire Başkanlığı Üniversitemiz birimlerinde görev yapan idari personelin hizmet içi eğitim 

ihtiyaçlarını saptar ve idari personelin işe uyumlarında karşılaşmaları muhtemel olan problemler 

ile idari personelden üstlerinin beklentilerini dikkate alarak personelin uyum, iş bilgisi (örneğin 

mevzuat değişiklikleri) ve ihtiyaç duydukları diğer hizmet içi eğitim gereksinimleri doğrultusunda 

hizmet içi eğitim programlarını hayata geçirmektedir. Bu eğitim programlarında mevzuat bilgisinin 

yanı sıra personelin görevini yerine getirirken karşılaşacağı durumlara karşı davranışını olumlu 

yönde değiştirebilecek veya toplumsal ilişkilerle alakalı eğitim konuları da yer verilmektedir. 

Örneğin eğitim programlarının çoğunda “Etik Değerler ve İş Ahlakı” ve “Temel ve Hazırlayıcı 

Eğitim” gibi ders veya ders paketleri yer almaktadır. Ayrıca eğitim programlarına katılan 

personelin bu eğitimlerinin işe yansımasının ne düzeyde olduğunun belirlenmesi amacıyla izleme-

değerlendirme çalışmasının yapılması da planlanmaktadır. Öte yandan, hizmet içi eğitimlerin 

kontrollü ve planlı bir biçimde yürütülebilmesi için Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin hazırlanması 

hedeflenmektedir.  

D3. MALİ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ 

Üniversitemiz Bütçesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, ilgili bütçe 

mevzuatı hükümleri ve Üniversitemiz Stratejik Planı ile Performans programında belirlenen amaç 

ve hedeflere ulaşılmak üzere kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak 

şekilde hazırlanmakta ve bütçe uygulamaları buna göre gerçekleştirilmektedir. Belirlenen amaç ve 

hedeflere ulaşılabilmesi için yıllık performans programları hazırlanmaktadır. Performans 

programında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılabilmesi için ihtiyaç duyulan alanlar 

önceliklendirilerek bütçe teklifleri hazırlanmaktadır. Bütçe Kanunu ile kurum düzeyinde tahsis 

edilen ödenekler performans programı ile personel sayısı, fiziksel alan büyüklüğü, öğrenci sayısı, 

önceki yıllar bütçe gerçekleşmeleri gibi değişkenler dikkate alınarak harcamacı birimlerimize 

tahsisi yapılmaktadır. Yıl içerisinde ortaya çıkan ek ödenek ihtiyaçlarının öncelikle tasarruf sağlanan 

ödeneklerle karşılanması sağlanmaktadır. Ek ödenek ihtiyacı olmasının hasıl olması halinde diğer 

harcama birimlerinden aktarma yapılmak suretiyle talepler karşılanmaktadır. Kurum öncelikleri ile 

zorunlu durumlarda ise Üniversitemiz likit kaynakları ile finanse edilmektedir. Öz gelirlerimizin 

yeterli olmadığı durumlardaysa Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden ödenek talep edilmektedir.  

 Harcama birimleri ihtiyaçlarının temini ile ilgili iş ve işlemlerini, bütçe ödenekleri, giderin türü, 

yaklaşık maliyeti, kanuni süreler ve benzeri unsurları göz önüne alarak, doğrudan temin veya ihale 

usulüyle gerçekleştirmektedirler.4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. Maddesinin (ı) bendinde 

belirtilen parasal limitler dahilinde yapılan harcamaların takibi için “Harcama Takip Modülü” 

kullanılmaktadır. Bu program ile birimlerimizce parasal limitler dahilinde yapılan satın alma 

işlemleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nca kontrol altına alınması sağlanmaktadır. 

 Taşınır ve Taşınmaz kaynakların yönetimi ilgili mevzuatları çerçevesinde yönetilmekte olup, 

taşınırların kayıtları Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen taşınır işlemleri Maliye Bakanlığının KBS 

(Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) içerisinde bulunan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi 

(TKYS) ile kayıt altına alınmaktadır. Taşınmazların kayıt altına alınması ve yönetimi içinde 

Üniversitemiz tarafından Mekân Yönetimi Programı geliştirimmiş olup tüm taşınmazlar (bina, arsa, 

spor tesisleri vb.) rayiç değeri ve m2 bilgileriyle birlikte kayıt altına alınarak muhasebe (say200i) 

kayıtlarıyla uygunluğu sağlanmaktadır. Kaynakların ekonomik, etkili ve verimli kullanılıp 

kullanılmadığını değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla üniversitemiz iç denetçi 
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kadrolarına atama yapılmış olup 2 adet iç denetçi görev yapmaktadır. Ayrıca dış denetim faaliyeti 

olarak ta Sayıştay Başkanlığınca düzenli olarak denetimler gerçekleştirilmektedir. 

D4. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ 

Üniversitedeki faaliyetlerin büyük bir çoğunluğu otomasyonla yürütülmektedir. Tüm birimler 

kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını “Bilgi Yönetim Sistemi” (REBiS)48 üzerinden 

gerçekleştirmektedir. REBİS çatısı altında e-posta sistemi, Geliştirme Vakfı Akademik Teşvik 

Başvuru Sistemi, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetim Sistemi (ATÖSİS), Akademisyen Sistemi, Bap 

Otomasyonu Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Belge Bilgi Sistemi (e-imza), 

Performans Bilgi Sistemi, Yaşam Hizmetleri Sistemi, İş Akış Sistemi, Akademik Metin Düzeltme, 

Arıza Takip Sistemi ve Video Eğitim Sistemi yer almaktadır ve bu başlıklar altındaki tüm süreçler 

güncel olarak izlenebilmektedir. 

D5. KURUMSAL İÇ VE DIŞ DEĞERLENDİRME VE VERİLERİN GİZLİLİĞİ 

Üniversitemizde kurumsallaşmış ve bütün süreçleri ile kemale ermiş bir iç değerlendirme sürecinin 

oluşturulması ve yılda 1 defa iç değerlendirmenin yapılması hedeflenmektedir. Üniversitemizin 

kurumsal dış değerlendirme sürecine alınması için ilgili birime başvuru yapılmıştır. Yükseköğretim 

Kalite Kuruluna yapılan bu başvuru haricinde Üniversitemizin dış değerlendirme süreci 

bulunmamaktadır.  

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemizde kullanılan elektronik bilgi 

sistemlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Belge 

Yönetimi ve Arşiv Sistemi kapsamında kişisel ve gizli verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik 

prosedürler belirlenmiştir. Faaliyet Raporlarındaki bilgilerin güvenilirliği İç Kontrol Güvence 

Beyanlarıyla sağlanmaya çalışılmakta olup, bilgilerin güncelliği ve doğruluğu ise oluşturulmaya 

çalışılan yönetim bilgi sistemi programı ile güvenceye alınmaktadır. 

D6. KURUM DIŞINDAN TEDARİK EDİLEN HİZMETLERİN KALİTESİ 

Kurum dışından alınan hizmetler 4734 sayılı kanun çerçevesinde ihale yapılmak suretiyle 

sağlanmakta olup, ilgili ihalenin teknik şartnamesinde tedarik sürecine ilişkin kriterler 

belirlenmiştir. Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu ve kalitesi yapılan ihalenin türüne 

göre kurulan muayene kabul komisyonu ve denetim komisyonlarınca yapılmaktadır. 

D7. KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kamuoyunu ağırlıklı olarak Üniversitenin web sitesi49 adresi 

üzerinden bilgilendirmektedir. Uluslararası öğrenciler için ise ayrı bir web sitesi50 mevcuttur. Her 

yıl yayınlanan Faaliyet Raporu, Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, Kurumsal Mali Durum ve 

Beklentiler Raporu ve Performans Programı ve web siteleri51 aracılığı ile kamuoyu 

bilgilendirilmektedir. Üniversitemizin tanıtımı ve kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik çalışmalar, 

başta Üniversitemizin rektörü olmak üzere, Üniversite Genel Sekreterliği ve Basın, Yayın, 

Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü52 tarafından yürütülmektedir. Fakülte ve yüksekokullar 

ile enstitülerin kendilerine ait web siteleri bulunmaktadır.   

                                                      
48 https://ekampus.erdogan.edu.tr/  
49 https://erdogan.edu.tr/  
50 https://erdogan.edu.tr/iso/  
51 http://strateji.erdogan.edu.tr/page/idari-faaliyet-raporlari/8  
52 http://enformasyon.idari.erdogan.edu.tr/  

https://ekampus.erdogan.edu.tr/
https://erdogan.edu.tr/
https://erdogan.edu.tr/iso/
http://strateji.erdogan.edu.tr/page/idari-faaliyet-raporlari/8
http://enformasyon.idari.erdogan.edu.tr/
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D8.YÖNETİMİN ETKİNLİĞİ VE HESAP VEREBİLİRLİĞİ 

Üniversitemizin bilgi yönetim sistemi REBİS kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari 

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

şekilde tasarlamıştır.  

E. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, yeni kurulan üniversiteler arasında eğitim-öğretim ve 

araştırma-geliştirme alanlarında üstün ve yüksek kalitede faaliyetlerde bulunan bir üniversite 

haline gelmek amacıyla kalite güvence sistemlerinin oluşturulmasının gereğine inanmaktadır. Bu 

çerçevede fiziki altyapının tamamlanması, kurumsallaşmanın ilerletilmesi ve daha kaliteli bir kurum 

haline gelebilmek için planla, uygula, kontrol et ve önlem al kalite çevriminin tamamlanması 

hedeflenmektedir. Çevrimin tamamlanması yönünde bir dizi faaliyet, eylem ve stratejik plan 

uygulanmış olmakla birlikle çevrimin “kontrol et” kısmında eksikliklerin olduğu tespit edilmiştir.  

Üniversitemizin gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetlerin etkinliğini belirleyen temel sorun alanları 

şunlardır: (a) Stratejik düşünme ve stratejik planlama çerçevesinde çalışmalar yapma konusunda 

ilerlemeler olmasına rağmen planlamanın katılımcı, sürekli ve etkin olması hususunda gerekli 

yetkinlik düzeyine henüz ulaşılamaması; yetki ve sorumlulukların âdem-i merkeziyeti artıracak 

şekilde dağıtılarak birimlerin karar almada arzu edilen ölçüde etkin bir hale gelememesi ve 

kurumsallaşmanın henüz tam anlamıyla tamamlanamaması; (b) Akademik birimlerin kendi 

birimlerinde kaliteyi artıracak, öğrenci ve üniversite çalışanlarını motive edecek ve stratejik plan 

hedefleri doğrultusunda birimlerini daha ileri bir düzeye eriştirecek çalışma, şevk ve isteğinin 

yeterli düzeye erişememesi; (c) Eğitim-öğretimin kalitesinin artırılmasına yönelik çaba, planlama 

ve reformlara yönelik iş yükünün artması, kontrol ve denetimin artacak olması ve mevcut durumun 

değişmesi gibi saiklerle direncin olması; (ç) Bilimsel araştırma-geliştirme proje ve faaliyetlerinin 

yeterince amaca ve piyasaya yönelik ve sonuç odaklı olmaması, Üniversite tarafından 

gerçekleştirilen yüksek kalitede çalışma ve analizlerin kritik öneme sahip kararların alınmasında 

sistematik bir biçimde kullanılamaması ve sonuçta kısa vadeli karar alma ve kaynakların etkin 

kullanılamaması gibi arzu edilmeyen neticelerin ortaya çıkması ve (d) Üniversite içindeki mevcut 

bilgi kanallarının aktif bir biçimde kullanılamaması ve personelin uzmanlık ve bilgisinden yeterince 

istifade edilememesi.  

Üniversitemizin yönetimsel yeteneklerini ve performansını iyileştirebilmek için yapması gerekenler 

birkaç alt başlık altında toplanabilir: (a) Yenilikçi, isabetli uzun vadeli gösterge ve hedeflere sahip 

ve aktif bir biçimde uygulanacak bir stratejik planın devreye alınması; (b) Kullanıcıların geri 

bildirimlerinin etkin bir biçimde dikkate alındığı işlevsel, etkin ve yenilikçi bir web sitesinin ve 

merkezi bilgi kanalının aktif hale getirilmesi; (c) Öğrencilerin üniversitenin tüm faaliyetleri hakkında 

daha etkin bir biçimde bilgilendirilmesi; (ç) Mezunlarla iletişimin artırılması; (d) Üniversitenin 

tanıtım faaliyetlerinin süreçleri, eğitim-öğretim faaliyetlerini, akademik birimlerin web sitelerini ve 

bir bütün olarak kaliteyi artırmak yoluyla etkinliğinin artırılması; (e) Eğitim-öğretim ile araştırma-

geliştirme faaliyetlerinin kalitesini kapsamlı ve sürekli bir biçimde değerlendirebilmek amacıyla 

eğitim-öğretim süreci ile araştırma personelini değerlendirecek etkin bir inceleme-değerlendirme 

sisteminin oluşturulması; (f) lisans düzeyinde çoklu uzmanlaşma ve öğrenci talebine duyarlı 

müfredat sisteminin geliştirilmesi; (g) Eğitim-öğretimde dijital teknolojinin tüm boyutlarıyla 

kullanımına yönelik kapsamlı bir planlamanın yapılması ve (ğ) Merkezi laboratuvarın faaliyete 

geçirilmesi ve sonuç ve piyasa odaklı araştırmalara ağırlık verilmesi.  
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EK 1. EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİ SUNAN BİRİMLER 

BİRİM BÖLÜM ÖĞRENCİ ALDIĞI YIL DURUM 

Adalet MYO 
Adalet 2013 Aktif 

Adalet II.Öğ. 2016 Aktif 

 

Ardeşen MYO 

Bankacılık ve Sigortacılık 2008 Aktif 

Bilgisayar Programcılığı 2008 Aktif 

Bilgisayar Programcılığı II.Öğ. 2011 Aktif 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2008 Pasif 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 2008 Aktif 

Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2016 Aktif 

 

Fındıklı MYO 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2008 Pasif 

İşletme Yönetimi 2005 Pasif 

İşletme Yönetimi II.Öğ. 2007 Pasif 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1998 Pasif 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları II.Öğ. 2007 Pasif 

Pazarlama 2008 Pasif 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 2006 Pasif 

 

Pazar MYO 

Arıcılık 2009 Pasif 

Bahçe Tarımı 2011 Pasif 

Kooperatifçilik 2010 Pasif 

Organik Tarım 2011 Aktif 

Peyzaj ve Süs Bitkileri 2009 Pasif 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2009 Aktif 

 

Sağlık Hizmetleri 

MYO 

Anestezi 2011 Aktif 

İlk ve Acil Yardım 2011 Aktif 

Fizyoterapi 2016 Aktif 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2012 Aktif 

Yaşlı Bakımı 2011 Aktif 

 

Sosyal Bilimler 

MYO 

Bankacılık ve Sigortacılık 2010 Pasif 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2010 Aktif 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı II.Öğ 2010 Aktif 

Dış Ticaret 2009 Aktif 

Dış Ticaret 2010 Aktif 

İşletme Yönetimi 1984 Aktif 

İşletme Yönetimi II.Öğ. 1992 Aktif 

Lojistik 2016 Aktif 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1984 Aktif 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları II.Öğ. 1992 Aktif 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 2010 Pasif 

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım  2015 Aktif 

 

Teknik Bilimler 

MYO 

Bilgisayar Programcılığı 2004 Pasif 

Bilgisayar Programcılığı II.Öğ. 2002 Pasif 

Çay Eksperliği 1983 Pasif 

Çay Eksperliği 1992 Pasif 

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi 2013 Aktif 

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi  2015 Aktif 

Geleneksel El Sanatları 2009 Aktif 
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Geleneksel El Sanatları II.Öğ. 2002 Pasif 

Elektrik  1993 Aktif 

Elektrik II.Öğ. 1994 Aktif 

Elektronik Teknolojisi 2009 Aktif 

Elektronik Teknolojisi II.Öğ 2002 Pasif 

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 1993 Aktif 

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi II.Öğ. 2006 Pasif 

İnşaat Teknolojisi 1983 Aktif 

İnşaat Teknolojisi II.Öğ. 1993 Aktif 

Kimya Teknolojisi 2016 Aktif 

Makine 1989 Aktif 

Makine II.Öğ. 1992 Aktif 

Makine, Resim ve Konstrüksiyon 1983 Aktif 

Makine, Resim ve Konstrüksiyon II.Öğ. 1992 Pasif 

Mobilya ve Dekorasyon 2005 Aktif 

Mobilya ve Dekorasyon II.Öğ 2002 Pasif 

Mekatronik 2013 Aktif 

Otomotiv Teknolojisi 2009 Aktif 

Otomotiv Teknolojisi II.Öğ. 2002 Pasif 

Su Ürünleri 2006 Pasif 

Tekstil Teknolojisi 2009 Aktif 

Tekstil Teknolojisi II.Öğ. 2002 Pasif 

Yapı Denetimi 2010 Aktif 

 

Ardeşen Turizm 

Fakültesi 
Turizm İşletmeciliği 2016 Aktif 

 

Denizcilik 

Fakültesi  
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 2016 Aktif 

 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Diş Hekimliği 2013 Aktif 

 

Eğitim Fakültesi 

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği 1998 Aktif 

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği II.Öğ. 2008 Pasif 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 2009 Aktif 

Fen Bilgisi Öğretmenliği II.Öğ. 2010 Pasif 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2008 Aktif 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği II.Öğ. 2009 Pasif 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2009 Aktif 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği II.Öğ. 2010 Pasif 

Türkçe Öğretmenliği 2012 Aktif 

İlköğretim Din K. ve Ahlak B. Öğretmenliği 2010 Pasif 

İlköğretim Din K. ve Ahlak B. Öğretmenliği 

II.Öğ. 
2010 Pasif 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2009 Pasif 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği 
2015 Aktif 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2015 Aktif 

 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Biyoloji 1998 Aktif 

Biyoloji II.Öğ. 2008 Pasif 

Fizik 1998 Pasif 

Fizik II.Öğ. 2008 Pasif 
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Gürcü Dili ve Edebiyatı (Gürcüce) 2016 Aktif 

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 2016 Aktif 

Kimya 1998 Aktif 

Kimya II.Öğ. 2008 Pasif 

Matematik 2007 Aktif 

Matematik II.Öğ. 2011 Pasif 

Tarih 2009 Aktif 

Türk Dili ve Edebiyatı 2007 Aktif 

 

Güzel Sanatlar 

Tas. ve Mimarlık 

Fak. 

Peyzaj Mimarlığı 2014 Aktif 

 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

İşletme 2009 Aktif 

İşletme II.Öğ. 2010 Aktif 

İktisat 2011 Aktif 

İktisat II.Öğ. 2011 Aktif 

Kamu Yönetimi 2013 Pasif 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2014 Aktif 

Sosyal Hizmet  2015 Aktif 

 

İlahiyat Fakültesi 

İlahiyat 1993 Aktif 

İlahiyat 2009 Aktif 

İlköğretim Din K. ve Ahlak B. Öğretmenliği 2012 Pasif 

İlköğretim Din K. ve Ahlak B. Öğretmenliği 2012 Pasif 

 

Mühendislik 

Fakültesi 

Jeoloji Mühendisliği 2012 Pasif 

Enerji Sistemleri Mühendisliği 2012 Aktif 

İnşaat Mühendisliği 2013 Aktif 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2015 Aktif 

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 

Tarla Bitkileri 2013 Aktif 

 

Beden Eğitimi ve 

Spor 

Yüksekokulu 

Spor Yöneticiliği Bölümü 2015 Aktif 

 

Fındıklı Uygu. 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Bankacılık ve Finans 2013 Aktif 

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü 2015 Aktif 

 

Güneysu Fizik T. 

ve R. 

Yüksekokulu 

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon  2015 Aktif 
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Sağlık 

Yüksekokulu 
Hemşirelik 2011 Aktif 

 

Turgut Kıran 

Denizcilik 

Fakültesi  

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 2009 Pasif 

 

Fen Bilimleri 

Enstitüsü 

Biyoloji (Tezli YL) 2008 Aktif 

Fizik (Tezli YL) 2008 Aktif 

Kimya (Tezli YL) 2008 Aktif 

Fen Bilgisi Eğitimi (Tezli YL) 2010 Aktif 

Su Ürünleri (Tezli YL) 2006 Aktif 

Makine Mühendisliği  (Tezli YL) 2013 Aktif 

Jeoloji Mühendisliği (Tezli YL) 2014 Aktif 

Matematik (Tezli YL) 2012 Aktif 

 Enerji Sistemleri Mühendisliği (Tezli YL) 2014 Aktif 

İnşaat Mühendisliği (KTÜ ile Ortak) (Tezli YL) 2014 Aktif 

Biyoloji (Doktora) 2010 Aktif 

Fizik (Doktora) 2010 Aktif 

Kimya (Doktora) 2010 Aktif 

Fen Bilgisi Eğitimi (Doktora) 2015 Aktif 

Su Ürünleri (Doktora) 2013 Aktif 

 

Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü 

Tıbbi Biyokimya (Tezli YL) 2013 Aktif 

Tıbbi Biyoloji (KTÜ ile Ortak) (Tezli YL) 2015 Aktif 

Tıbbi Mikrobiyoloji (Tezli YL) 2013 Aktif 

Histoloji ve Embriyoloji (Atatürk Ün. İle 

ortak) (Doktora) 
2015 Aktif 

Tıbbi Mikrobiyoloji (Doktora) 2015 Aktif 

 

Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 

Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Tezli YL) 2015 Aktif 

Felsefe ve Din Bilimleri (Tezli YL) 2003 Aktif 

İktisat (Tezli YL) 2014 Aktif 

İktisat II.Ö Tezsiz YL 2014 Aktif 

İslam Tarihi ve Sanatları (Tezli YL) 2005 Pasif 

İşletme (Tezli YL) 2011 Aktif 

İşletme II.Ö (Tezsiz YL) 2012 Aktif 

Mahalli İdareler ve Yerinden Y. (Tezsiz YL) 2016 Aktif 

Sınıf Öğretmenliği (Tezli YL) 2008 Aktif 

Sosyal Bilgiler Eğitimi (Tezli YL) 2015 Aktif 

Temel İslam Bilimleri (Tezli YL) 2005 Aktif 

Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli YL) 2008 Aktif 

Felsefe ve Din Bilimleri (Doktora) 2011 Aktif 

İşletme (Doktora) 2014 Aktif 

Temel İslam Bilimleri (Doktora) 2009 Aktif 

Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) 2013 Aktif 
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EK 2. DERS VE DERS SORUMLUSU DEĞERLENDİRME ANKETİ 

Sevgili Öğrenciler, Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketi, Üniversitemizde eğitim ve 

öğretimin kalitesini yükseltmek amacıyla yürütülen değerlendirme çalışmalarının 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 

teşekkür ederiz. 

Fakülte/Bölüm/Program  

Öğretim Elemanının Adı ve Soyadı  

Dersin Kodu ve Adı  

Dersin Yarıyılı  

ÖLÇEĞİN TANIMI 5- ÇOK İYİ 4- İYİ 3- ORTA 2- YETERSİZ 1-ÇOK YETERSİZ 

DERS HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİZ 
PUANLAR 

5 4 3 2 1 

1 
Dönem başında, dersin ulaşılmak istenilen hedefi, içeriği ve öğrencilerden 

beklentiler açıklanmaktadır. 
     

2 Ders açıklanan plan çerçevesinde işlenmiştir.      

3 Dersin içeriği dersin hedefleri ile uyumludur.      

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

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. 
     

ÖĞRETİM ELEMANI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİZ 

1 Öğretim elemanı dersi anlaşılır şekilde işlemektedir.      

2 Öğretim elemanıyla ders saatleri dışında kolay iletişim kurulmaktadır.      

3 Ders saatleri öğretim açısından etkili kullanılmıştır.      

4 Öğretim elemanı dersine özen göstermektir.      

5 Öğretim elemanı öğrencileri derse katılım konusunda teşvik etmektedir.      

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

sağlanmıştır. 
     

7 
Öğretim elemanı dersin içeriğine uygun materyal, yöntem ve teknikleri 

kullanmaktadır. 
     

8 Öğretim elemanı araştırma-incelemeye yönelik etkinliklere yer vermektedir.      

9 Öğretim elemanı öğrencilerin görüşlerine değer vermektedir.      

DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİZ 

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

içeriğine uygundur. 
     

2 Sınav soruları ders içeriğine uygun olarak hazırlanmıştır.      

3 Öğretim elemanı ölçme ve değerlendirme sürecinde objektiftir.      

4 
Derste kullanılan ölçme değerlendirme süreci bilenle bilmeyen öğreneni 

ayırt edici niteliktedir. 
     

5 
 Dersin hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığına yönelik değerlendirme 

yapılmaktadır. 
     

6 Öğretim elemanı derse ilişkin sınav kâğıtlarını incelemeye fırsat vermektedir.      

7 Sınav sonuçları zamanında ilan edilmektedir.      

DERS VE ÖĞRETİM ELEMANI HAKKINDA BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 
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EK 3. ANABİLİMDALI/BÖLÜM/PROGRAM AÇILMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ 

 

 


