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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kalite Komisyonu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali BİLGİN başkanlığında 
saat 13:30’ da idari birimler ihale salonunda toplandı. Toplantıda Üniversitemizin Eğitim Öğretim, Araştırma Geliştirme, 

Yönetim Sistemi ve Toplumsal Katkı Politikalarının belirlenmesi görüşülmüştür. 

 
Söz konusu toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır. 
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Üniversitemizin Eğitim Öğretim, Araştırma Geliştirme, Yönetim Sistemi ve Toplumsal Katkı 

Politikalarının ekte belirtildiği şekilde yayınlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Program ve ders içeriklerini iç ve dış paydaş görüşlerini dikkate alarak hazırlayan, 

nesnel, şeffaf ve etkin bir değerlendirme sistemi oluşturup program yeterlilikleri ve ders 

öğrenme çıktıları arasında bütünlüğü sağlayan, staj ve uygulama imkânlarını artırmak için 

kamu, özel sektör ve sanayi işbirliğini geliştirerek öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini 

artıran, 

Aktif öğrenmeyi destekleyen eğitim öğretim modelinin uygulanabilmesi amacıyla 

öğretim elamanlarının yetkinliklerini geliştiren ve tüm programlarda akreditasyon çalışmalarını 

yürüterek uluslararası standartlarda eğitim öğretim hizmeti sunan, 

Öğrencilerin etkin katılımının sağlandığı araştırma faaliyetlerini 

uluslararası standartlarda yürüterek bölgenin, ülkenin ve tüm insanlığın sosyal, kültürel, 

ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlayan, 

Eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekler nitelikte elektronik ve basılı bilgi 

kaynaklarını öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacılarına sağlayarak, zengin kütüphane 

hizmeti sunan, 

Öğrenci merkezli eğitim öğretim anlayışı ile uluslararası standartlarda eğitim öğretim 

hizmeti sunarak, sorgulayan, araştıran, öğrenen, bilgiyi işleyerek değer üreten, uygulama 

becerilerine sahip, işgücü piyasasının beklentilerine uygun, nitelikli, girişimci bireyler 

yetiştirmek. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilgi ve değer üreten üniversite sloganı ile araştırma faaliyetlerini uluslararası 

standartlarda yürüterek bölgenin, ülkenin ve tüm insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel 

ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlayan, 

Stratejik Plan ve “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma” 

programı kapsamında “çay bitkisi” ile ilgili çayda yetiştiricilik, ıslah, çeşit geliştirme, verim, 

kalite, çay işleme teknolojileri ve alternatif ürün konseptleri konularındaki çalışmalar ile çay 

konusunda çok disiplinli çalışmalara öncelik veren, 

Bölgenin önemli dinamiklerinden olan su ürünleri, balıkçılık, deniz ulaştırma ve turizm 

sektörlerinde nitelikli çalışmalar ortaya koyarak toplumsal kalkınmayı destekleyen, 

Ulusal ve uluslararası işbirliğinin artırılması ve geliştirilmesi için süreçleri devamlı 

suretle iyileştiren, 

Öğrenci odaklı eğitim-öğretim anlayışı doğrultusunda, lisansüstü programlar ile 

geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için her türlü desteği ve olanakları sunan, 

Araştırmacıların kaliteli ve yaratıcı çalışmalar planlaması ve yürütebilmesine katkı 

sunmak için gerekli altyapı ve kaynağı sağlayan, 

Bilimsel araştırma faaliyetlerinde bölge, ülke ve uluslararası öncelikleri dikkate alan, 

yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendiren, önemli bir bilgi üretim merkezi haline 

gelmek. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Eğitim öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde paydaş katılımını esas alarak, 

öğrenci ve çalışanlar başta olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetinin sağlanmasına yönelik 

gerekli değerlendirmeleri yapmak ve gerekli durumlarda iyileştirme çalışmalarını yürütmek, 

Personelin motivasyonunu, etkinlik ve verimliliğini artırmak için mesleki ve kişisel 

gelişimlerine yönelik tüm faaliyet ve uygulamaları maddeten ve manen desteklemek, 

Kaynakların ekonomik, etkin ve verimli kullanımını artırmak için süreç ve risk yönetimi 

uygulamasını sistematik bir şekilde tüm faaliyetlere yansıtmak, 

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak olası meslek hastalıkları ve iş kazalarını 

önleyici tedbirler almak, 

Kurumda Kalite Güvence Sistemi ve kalite kültürünün yerleşmesini sağlayarak PUKO 

(planla, uygula, kontrol et, önlem al) döngüsünün etkin ve verimli bir şekilde işletilmesini 

sağlamak, 

 Üzere yenilikçi, katılımcı, şeffaf, adil, sorgulanabilir, hesap verebilir ve liyakatin esas 

alındığı yönetim modeli benimsenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik sorunlara iç ve dış paydaşlardan 

alınan düzenli ve sistematik geribildirimler doğrultusunda hem öğretim elemanlarının hem de 

öğrencilerin bölge, ülke ve evrensel ölçekli sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik projeler 

geliştirmelerini teşvik eden, 

Yürütülecek çalışmalar ile toplumda bilgilendirici ve yönlendirici liderlik görevini 

üstlenen, 

Teknoloji Transfer Ofisi ve Uygulama ve Araştırma Merkezleri bünyesinde yürütülen 

araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile Üniversite-Kamu-Sanayi işbirliğini ve etkileşimini 

artıran, 

İnsan ve diğer canlı haklarına, doğa ve çevre haklarına, ahlaki ve etik kurallara, yerel 

kültür ve değerlere tam saygı göstererek, bireyler arası farklılıkların hayata renk katan bir unsur 

olduğuna inanan, ahlaki, etik veya hukuk kurallarının ihlali durumunda karşılaşılacak 

yaptırımlar açık şekilde beyan eden, 

Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden, toplumun vicdanı ve sesi olan sosyal 

sorumluluk projeleri geliştiren bir Üniversite olmak. 

 

 


