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A-KURUM HAKKINDA BİLGİLER

A.1-İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Ali BİLGİN
Rektör Yardımcısı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Zihni Derin Yerleşkesi Fener Mahallesi 53100
Merkez/RİZE
İrtibat Telefonu: 0(464) 223 8102
E-Posta: ali.bilgin@erdogan.edu.tr

A.2-Tarihsel Gelişim
Üniversitemiz 17 Mart 2006 tarihinde 26111 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 5467
sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali
Yönetimi Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Rize ilinde “Rize Üniversitesi’’ adıyla kurulmuştur.
Üniversitemizin ismi 11 Nisan 2012 yılında yayımlanan 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanunun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19. Maddesi ile “Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.
Üniversitemiz 13 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 14
Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerine devam etmektedir. (Ek-1 Organizasyon
Şeması) Bu Birimlerde 8’i yabancı uyruklu olmak üzere 950 öğretim elemanı ve 28’i sözleşmeli
olmak üzere 416 idari personel görev yapmaktadır.
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Akademik Personel Sayıları
2012 Yılı

2013 Yılı
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2015 Yılı

2016 Yılı

Profesör

33

38

50

52

52

Doçent

47

54

64

76

77

Yardımcı Doçent

181
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234

261

262

Öğretim Üyeleri
Toplamı

261

309

348

389

391

Öğretim Görevlisi

124

137

153

152

147
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47

45

44

41

40

Araştırma Görevlisi
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İdari Personel Sayısı
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2016-2017 eğitim öğretim yılında 7838 öğrenciye
Önlisans, 9754 öğrenciye lisans ve 1831 öğrenciye lisansüstü eğitim hizmeti sunmuştur. 2016
yılı itibarıyla, Üniversitemizde eğitim gören toplam öğrenci içinde; önlisans eğitimi alanlar
%40,4, lisans eğitimi alanlar %50,3, yüksek lisans ve doktora eğitimi alanlar %9,3’lük bir paya
sahiptir. Eğitim hizmeti sunulan 19423 öğrencinin %44,04’ü erkek, %55,96’sı kız
öğrencilerden oluşmaktadır. Üniversitemizden mezun olan toplam öğrenci içinde önlisans
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 görmektedir. Bu öğrencilerin %27,2’si erkek, %72,8’i ise
kız öğrencilerden oluşmaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin %15,1’i Azerbaycan, %14,3’ü
Suriye, %11,1’i Türkmenistan, %7,9’u Gürcistan, %1,6’sı Yemen ve %50’si 34 farklı ülkeden
gelip Üniversitemizde eğitim görmektedir.

Öğrenci Sayıları
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Önlisans

6008

6799

6682

6790

7191

7838

Lisans

5602

6537

7462

8057

8800

9754

Lisansüstü

385

646

887

1293

1530

1831

TOPLAM

11995

13982

15031

16140

17521

19423
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Rize ilinin coğrafi koşulları sebebiyle Üniversitemizin şehir merkezinde 7 ayrı noktada
yerleşkesi mevcut olup şehir merkezinin dışında Fındıklı, Ardeşen, Pazar, Çayeli, Güneysu,
Derepazarı, İyidere ilçelerinde de 8 adet olmak üzere toplam 15 adet yerleşkesi mevcuttur. Bu
yerleşkelerin toplam alanı 527.820 m2 dir. Bu yerleşkelerin toplamında 274.046 m2 kapalı alan
bulunmaktadır. Bu alanlarda 3 adet kapalı spor salonu, 8 adet açık spor sahası mevcut olup, 4
adet açık spor sahası da 2017 yılsonu itibarı ile hizmete açılacaktır. Ardeşen, Çayeli, Derepazarı
ve il merkezinde olmak üzere 158 adet lojman bulunmakta olup RTEÜ Geliştirme Vakfı
tarafından Güneysu İlçesinde 480 adet lojman ve sosyal donatıların yapımı devam etmektedir.
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A.3-Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler
Misyonumuz; “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”tır.
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Vizyonumuz; “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”tır.
Temel Değerlerimiz; “Adalet, Dürüstlük, Doğruluk, Sorumluluk, Evrensellik, Bilimsellik,
Akılcılık, Yenilikçilik, Akademik Özgürlük, Verimlilik, Girişimcilik, Güvenilirlik, Şeffaflık,
İnsan Odaklılık, Katılımcılık ve Paylaşımcılık”tır.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin 2013 – 2017 dönemini kapsayan stratejik planında yer
alan amaç ve hedeflere ilişkin bilgilere raporun ekinde yer verilmiştir. (Ek-2 Amaç ve Hedefler
Tablosu)

A.4-Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimler
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 44 önlisans, 39 lisans, 26 Yüksek lisans ve 12 doktora
programında 458’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 19.423 öğrencisiyle eğitim öğretime
devam etmektedir. (Ek-3 Aktif Programlar Tablosu) Üniversitemizde çift anadal-yandal
uygulaması eğitimi bulunmamakta olup bu programların aktifleştirilmesi için çalışmalar devam
etmektedir. Eğitim dili Türkçe olup, Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
programında %100 İngilizce, Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme
Mühendisliği Programında %30 İngilizce ve İlahiyat Fakültesinde de %30 Arapça olmak üzere
3 ayrı programda yabancı dilde eğitim verilmektedir.

A.5-Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimler
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde araştırma faaliyetleri, Uygulama ve Araştırma
Merkezleri, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, birimlere bağlı uydu laboratuvarlar
ve Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile yürütülmektedir.
Üniversitemizde 14 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi mevcuttur. Bu merkezlerden
9 tanesi aktif olarak çalışmakta, geri kalan 5 merkezin ise faaliyete geçirilmesi için çalışmalar
devam etmektedir.

Bu merkezler aşağıda sayıldığı gibidir.
► 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
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► 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
► Elektromanyetik Dalgalar Araştırma ve Uygulama Merkezi
► Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ar-Ge faaliyetleri, Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile fakülte ve meslek yüksekokulları
bünyesinde yer alan 118 adet uydu laboratuvarlarında sürdürülmektedir. Üniversitemiz
Laboratuvarında verilen hizmetlere ilişkin bilgilere “Üniversitemiz Laboratuvarında Verilen
Hizmetler” adlı kitapçıkta derlenerek kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup ayrıca bu bilgiler
http://arge.erdogan.edu.tr/merlab/ sayfasında da yer almaktadır.
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde akademik personel ile doktora,
tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimi tamamlamış araştırmacılarımız
tarafından yürütülecek araştırma projeleri ve diğer proje türlerine ait işlemler “ RTEÜ Bilimsel
Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” uyarınca yürütülmektedir. Bu yönerge çerçevesinde
14 farklı türde proje sunma imkânı sağlanmıştır. Bu projeler;
► 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 şeklinde gruplandırılmıştır.
Üniversitemiz Senatosunun 26 Ağustos 2015 tarih ve 89 sayılı toplantısı kararı sonucu
kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (RTEÜ-TTO) Rektör
Yardımcısı Başkanlığında, Koordinatör ve Yürütme kurulu ile birlikte yönetim kadrosunu
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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
yürütmektedir. Kurulduğu yıldan itibaren Ar-Ge ve inovasyon kapsamında faaliyetler yürüten
TTO, 5 modül altında hizmet vermektedir. ( Ek- 4 TTO modülleri )

A.6-İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar
Üniversitemiz daha önceden, Yükseköğretim Kalite Kurulu veya başka bir dış
değerlendirme kuruluşunun gerçekleştirdiği dış değerlendirme sürecinden geçmemiştir.

B-KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
2006 yılında kurulan üniversitemizin ilk Stratejik Plan çalışmalarına 2010 yılında
başlanmıştır. Bu plan 2 yıl sürmüş ve ihtiyaçtan dolayı ikinci Stratejik Planımız 2013-2017
yıllarını kapsayacak şekilde yeniden revize edilerek hazırlanmıştır. Bu planda ilk plana benzer
şekilde öncelikli olarak eğitim - öğretim ve araştırma altyapısının geliştirilmesine ilişkin
hedeflere daha çok ağırlık verilmiştir.
Üniversitemizin Stratejik Planıyla ortaya konulan misyon, vizyon ve hedeflere ulaşma
düzeyininin ölçülebilmesi ve kurumsal hafızanın oluşturulabilmesi için zaruri olan yönetim
bilgi sistemi ihtiyacı tespit edilmiştir. Bu çerçevede yeni yazılımlar geliştirilmesine başlanmış
olup, 2012 yılından itibaren süren çalışmalar sonucunda elde edilen yazılımlar tek bir çatı
altında “REBİS” adıyla bir araya toplanmıştır. Böylece güvenli ve doğru bilgiye zamanında
ulaşabilme imkânı sağlanmıştır.
REBİS içerisindeki programlardan biri olan Performans Bilgi Sistemi aracılığıyla 20132017 stratejik planında yer alan misyon ve hedeflere ait her bir performans göstergesi yılda bir
kez yapılan izleme faaliyetiyle ölçülmekte ve elde edilen sonuçlar faaliyet raporuna
yansıtılmaktadır.
Hazırlıkları devam eden 2018-2022 Stratejik Planı mevcut planın aksine Eğitim ve
ARGE altyapısının geliştirilmesine paralel olarak daha çok kalite odaklı hazırlanmakta olup
kurumsal kültürünün geliştirilmesi, kalitenin artırılması ve bölgesel kalkınma odaklı misyon
farklılaşmasına uygun olarak hazırlanmaktadır. Bu planda her bir hedef için bir adet “Hedef
Kartı” açılarak bu kartlar üzerinde amaç, hedef, performans göstergeleri, sorumlu birim, iş
birliği yapılacak birimler, riskler, stratejiler, tespitler ve ihtiyaçlar gibi bölümler yer almaktadır.
(Ek-5 Hedef Kartı Örneği)
Kamuda kalitenin artırılması, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanma
çabaları, kurumların organizasyon yapısından mali yönetim ve kontrol süreçlerine kadar pek
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çok alanda yeni araçların kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bu araçların en önemlilerinden biride
“İç Kontrol” sistemidir.
Üniversitemiz, İç Kontrol Sistemini ilk olarak 2009 yılından itibaren ele alarak misyon,
vizyon ve hedeflere ulaşma noktasında makul bir güvence sağlamak üzere hayata geçirmeye
çalışmıştır. Bu kapsamda önemli kazanımlar sağlanmış ve sağlanmaya da devam edilmektedir.
İç Kontrol kapsamında yapılan çalışmalar ‘’Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı’’ başlığı adı
altında yer almaktadır.
RTEÜ’nün kalite güvence sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamında Kalite
Komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları belirlenmek üzere yönerge hazırlıkları devam
etmekte olup bu yönergede komisyonun organizasyon yapısı tanımlanmaktadır.
İç ve dış paydaşlar stratejik planda tanımlanmıştır. İç paydaşların görüş ve önerilerinin
alınıp analiz edilmesi için REBİS içerisinde Anket Bilgi Sistemi hazırlanmış olup bu program
üzerinden ilk anketler 2016 yılının sonunda yapılmıştır. Bu program sayesinde düzenli olarak
anketler yapılarak iç paydaşların görüşleri alınarak karar alma süreçlerine katılımları
sağlanacaktır.

C-EĞİTİM-ÖĞRETİM
Eğitim-öğretim, kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler
tarafından gerçekleştirileceğinin belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği,
hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol
edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmaktadır.
Kurumumuzda eğitim-öğretim altyapısının yeterliliği, eğitim-öğretim stratejisinin ve
hedeflerinin tutarlılığı, sürecinin ne kadar etkin şekilde yürütüldüğü ve performansına ilişkin
değerlendirme ile ilgili konular aşağıda vurgulanmıştır. Üniversitemize bağlı enstitü, fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, lisansüstü, lisans ve önlisans düzeyinde öğrencilerin
kayıt, eğitim- öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsayan yönetmelikler ve yönergeler
bulunmakta olup eğitim-öğretim ve sınavlar söz konusu yönetmelik ve yönergeler
hükümlerince uygulanmaktadır.

C.1- Programların Tasarımı ve Onayı
Programların eğitim amaçları; eğitim süreci sonunda mezunlardan gerçekleştirmeleri
beklenen davranışları tanımlayan ifadelerdir. Başka bir deyişle, programın nasıl bir mezun
profili istediğini ortaya koyan genel bir ifadedir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde
faaliyet gösteren önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının eğitim amaçlarının
belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) tasarımı ülke ihtiyaçlarına, bilim ve
teknoloji politikalarına ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak oluşturulmaktadır. Programların
eğitim amaçları ve müfredatının belirlenmesi sürecinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin
yürütüldüğü birimlerimizin Akademik Kurullarının görüş ve değerlendirmeleri öncelik arz
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etmekte olup, iç ve dış paydaşların sürece katkısı mümkün olduğunca sağlanmaya
çalışılmaktadır. Program konusunda sürekli işbirliği içerisinde olunan bir başka kurum ise
YÖK’tür. Bu kurumun gerek üniversiteler arası akreditasyon, gerekse programlar konusunda
yapmış olduğu öneriler uygulanmaktadır.
Bu kapsamda; iç paydaşların sürece katkısı, her yıl akademik personelin verdiği dersler
“Ders ve Ders Sorumlu Değerlendirme Anketi” yoluyla öğrenciler tarafından
değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonuçlarına ilişkin geri bildirimler akademik
birimlere iletilmektedir. Özellikle seçmeli derslerin belirlenmesinde öğrencilerin ilgi alanları
ve istekleri göz önünde bulundurulmaktadır.
Dış paydaşların sürece katkısı ise mezun bilgi sistemi ve üniversitemiz web sitesi ana
sayfasında yer alan “iletişim” formu aracılığı ile elde edilen veriler ile programların bölgenin
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik içerikte olması hususu göz önünde bulundurularak
sağlanmaktadır.
Programların yeterlilikleri belirlenirken bölümlerimiz, YÖK tarafından belirlenen
“Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini’’ ve “Temel Alan Yeterlilikleri” dikkate alarak kendi program
yeterliklerini belirlemektedir. Bu bağlamda programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları
arasında ilişkilendirme yapılmaktadır.
Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına Üniversitemizin web sayfasından
”Ders Bilgi Paketi” adresinden erişilebilmektedir. Ancak üniversitemizin kendi öğrenci
otomasyon sistemine geçmesinden dolayı, öğrenci otomasyonunda bologna süreci alanları
oluşturma çalışmaları devam etmektedir.
Programların eğitim amaçları ve kazanımları, içeriği, ders liste ve bilgi paketleri ile ilgili
ayrıntılı bilgiler, Üniversitemizin “Ders Bilgi Paketi” internet adresi içerisinde yer alan ilgili
akademik birimlerin internet sayfalarından öğrenci ve kamuoyuna açık bir şekilde ilan
edilmektedir.

C.2- Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
Üniversitemizin dış paydaşlarından biri olan mezun öğrencilerimizle bilgi alışverişinde
bulunmak üzere “Mezun Bilgi Sistemi’’ yazılımı mevcut olup, aktif hale getirilmesi çalışmaları
devam etmektedir. 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 etkili olunması
yönünde çabalar sürmektedir. Bununla birlikte İç paydaşlara yönelik (öğrenci-öğretim elemanı)
dönem sonlarında ders ve ders sorumlusu değerlendirme anketi uygulanmaktadır.
Üniversitemizde her eğitim öğretim dönemi başında birimlerdeki kurullar tarafından
programlar gözden geçirilmektedir. Birimlerdeki çalışmalar tamamlandıktan sonra güncellenen
programlar Senato onayıyla kesinlik kazanmaktadır.
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Programların güncellenmesi ve iyileştirilmesi için değerlendirme sonuçlarından
yararlanılmaya çalışılmaktadır. Program yeterliliklerine ulaşılamadığının tespiti halinde ilgili
yönetmelik çerçevesinde kurullar ve senato tarafından gerekli güncellemeler yapılmaktadır.
Değişiklik yapıldığına dair senato kararları, resmi yazı ile birimlere bildirilmekte olup,
öğrencilerle de öğrenci otomasyonu ve web sayfası aracılığı ile paylaşılmaktadır.
Programın tercih edilme oranları ÖSYM tarafından yayınlanan raporlar göz önüne
alınarak takip edilmekte ve faaliyet raporlarına yansıtılmaktadır. Programların tercih
edilebilirliğinin arttırılabilmesi için tanıtım faaliyetleri ve RTEÜ Geliştirme Vakfı tarafından
başarı bursu verilmesi gibi iyileştirmeler yapılmaktadır.
Programların akredite olmasına dönük olarak 2018-2022 Stratejik Planına hedef
konulmuştur.

C.3- Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
Avrupa Kredi transfer Sistemi (AKTS) kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla
tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer,
bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vb.) ifade etmektedir. Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü tüm programlarda yer alan derslerin öğrenci iş
yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) belirlenmektedir ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılından
itibaren, Bologna Süreci kapsamında eğitim planlarındaki yeniden yapılanma nedeniyle
derslerin öğrenci iş yüküne dayalı AKTS kredileri kullanılmaktadır. Zorunlu staj uygulaması
(mesleki deneyim) olan birimlerde öğrencilerin yapmış olduğu uygulama ve stajlar da iş yüküne
dâhil edilmektedir.
Öğrenci iş yükünün belirlenmesi ve kredilerin güncellenmesi kapsamında öğrencilerin
gerçek iş yükünün ölçülmesi için gerekli olan nicel-nitel ölçüm ve değerlendirme sisteminin
geliştirilip kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Öğrencilerin daha aktif olarak öğrenme sürecine katıldıkları bir öğrenme ortamının
sağlanmasına yönelik, öğretmeden öğrenmeye geçiş yaklaşımının yaygınlaşması
hedeflenmektedir.
Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımları ile ilgili bilgiler periyodik olarak kurum içi eğitim
ve eğiticilerin eğitimi programında paylaşılamamakla birlikte, yeni Stratejik planda bu konuya
ilişkin hedefler bulunmaktadır.
Üniversitemiz lisans programlarında kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı
disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli dersler alan dışı ders kapsamında “Üniversite ortak
seçmeli ders (ÜSD) ” eğitim planlarına eklenmiştir. ÜSD; topluma hizmet uygulamaları, kültür,
sanat, spor ve sağlık aktiviteleri, iletişim ve yabancı dil becerilerini kazandırmak amaçlı
olmakla birlikte çevre duyarlılığını geliştirme, bilimi yaygınlaştırma, genel kültürü, tarih
kültürünü geliştirme, gibi kazanımlar sağlamaya yöneliktir.
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin lisans programlarında verilecek olan kurum içi
seçmeli derslerin seçmeli dersler koordinatörlüğü, derslerin özellikleri, derslere kayıt koşulları
ve derslerin başarı notlarının değerlendirmesi “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Üniversite
Seçmeli Dersler Uygulama Esasları” hükümlerine göre yürütülmektedir.
Üniversitemizdeki danışmanlık sistemi genel olarak, danışman öğretim elemanları
eğitim-öğretim yılının güz ve bahar dönemlerinde kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimini
değerlendirerek, öğrenciye tavsiyelerde bulunur ve öğrencinin Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi
(OBS) üzerinden yaptığı ders kaydını onaylar. Öğretim elemanları, danışmanı olduğu
öğrencilerle dönem içinde uygun zamanlarda görüşmektedir. Ayrıca öğrencinin ve danışmanın
iletişime geçebilmeleri amacıyla OBS de mesajlaşma bölümü bulunmaktadır. Bu bölüm
aracılığıyla danışmanlar, öğrencilerine bireysel mesajlar gönderebilmekte ve birebir iletişim
kurabilmektedirler. Bu şekilde danışmanlar, öğrenci başarı durumlarını ve sorunlarını daha
yakından takip edebilmekte öğrencilerimize birebir danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır.
Öğrencilerin başarısızlığının sebepleri, derslerle ilgili problemleri daha yakından tespit
edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izlemek; üniversite
yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer gibi konularda bilgilendirerek yönlendirmektir.
Üniversitemiz öğrencileri, eğitimlerinin belirli bir döneminde başka bir yükseköğretim
kurumunda yurt dışı (Erasmus, Mevlana) öğrenci değişim programları ile eğitim görebilirler.
Öğrenciler, Uluslararası öğrenci değişim programlarından olan Erasmus ikili anlaşmaları
kapsamında yurtdışı deneyimi kazanabilmektedir. Yurt dışı değişim programları kapsamında
alınan dersler transkriptlerde ve diploma eklerinde belirtilmektedir. Bu bağlamda, öğrencilerin
yurt içi ve yurt dışı anlaşmalı kurumlardan aldıkları dersler, derslerin kodları, adları ve
AKTS’ye çevrilmiş kredileri ile tanınırlık sağlanmaktadır.
Üniversitemiz öğrencilerinin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında
gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve
programın toplam iş yüküne dâhil edilmektedir. Ancak bazı birimlerimizde isteğe bağlı olduğu
için programın toplam iş yüküne dâhil edilmemektedir.
Üniversitemizde başarı ölçme ve değerlendirme yönteminde kullanılacak; çalışma,
uygulama, sınavlar vb. etkinliklerin adet ve saatleri ve bu etkinliklerin değerlendirmeye
etkilerinin ders bilgi paketlerinde ilişkilendirmeleri yapılmaktadır.
Başarı ölçme ve değerlendirme “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yapılır. Başarı ölçme ve değerlendirme
yöntemi (BDY) güvenilir, geçerli ve kullanışlı şekilde uygulanmaktadır. Bu bağlamda sınav
soru ve yöntemleri hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını ölçecek şekilde
belirlenmektedir.
Üniversitemiz Öğrencilerinin derslerdeki başarılı olma durumu ve mezuniyet koşulları
ilgili yönetmeliklerimizde aşağıda belirtilen hükümlere göre yapılmaktadır.
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-Önlisans ve lisans programlarda; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin “Sınavlar, Sınav Uygulama ve
Değerlendirme Esasları” başlıklı Dördüncü Bölümünde;
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 29. Maddesinde “Notlar” ve 30. Maddesinde “Not Ortalaması,
-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 21. Maddesinde “Notlar” ve 22. Maddesinde “Not Ortalaması,
-Lisansüstü programlarda; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Sınav Yönetmeliği’ nin 20. Maddesinde “Değerlendirme ve notlar” ve 22. Maddesinde
“Akademik başarı not ortalamaları” başlıklı kısımlarında açık olarak ifade edilmektedir.
Mezuniyet koşulları;
-Önlisans ve lisans programlarda; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin “Mezuniyet ve diploma” başlıklı 38.
Maddesine göre,
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin “Diplomalar” başlıklı 31. Maddesine göre,
-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin “Diplomalar” başlıklı 23. Maddesine göre,
-Lisansüstü programlarda; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Sınav Yönetmeliği’ nin programların mezuniyet koşulları ile ilgili maddelerine göre
belirlenmektedir.
Üniversitemizde sınavların, notlandırmanın, derslerin tamamlanmasının, mezuniyet
koşullarının doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirilmesini güvence altına alabilmek için,
“Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği , Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve AKTS
bilgi paketlerinde yer alan ölçme yöntemleri, mezuniyet koşulları ve kuralları dikkate
alınmaktadır.
Üniversitemiz Öğrencileri e posta adresi ve şifreleri ile OBS “Öğrenci Bilgi Sistemine”
giriş yaparak öğrenim süresi boyunca alacağı zorunlu, mesleki seçmeli ve sosyal/diğer seçmeli
derslere “Not Durum Belgesi (Transkript)” aracılığıyla ulaşabilmektedir. Ayrıca öğrencinin
“Not Durum Belgesi”nde ve notlarında yapılan her türlü düzeltme işlemi, ilgili birimin Yönetim
Kurulu kararıyla yapılmaktadır.
Öğrenci, sınavının değerlendirilmesi sonucunda aldığı notu hak etmediğini
düşündüğünde notuna itiraz edebilmektedir. Bu durum; Önlisans ve lisans programları için
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
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Yönetmeliği’nin 34. Maddesinde “Notlarda Maddi Hata” , Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 20. Maddesinde “Sınav
sonuçlarına itiraz”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 25. Maddesinde “Sınav sonuçlarının ilanı ve itirazlar” ile Lisansüstü
programları için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Sınav
Yönetmeliği’ nin 21. Maddesinde “Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri”
başlıklı kısımlarında açık olarak ifade edilmektedir.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde öğrencilerin devamsızlığı veya sınava
girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunda izlenecek yol gibi usul
ve esaslar ilgili “Yönetmelik ve Yönergeler” kapsamında yürütülmektedir ve bu hususlara
ilişkin açık düzenlemeler mevcuttur.

C.4- Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma
Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri 2547 sayılı Yüksek Öğrenim
Kanununa ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yükseköğretim Kurulu Kararlarına ve
Yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Önlisans-Lisans öğrencileri YGS-LYS sınavı ile
yerleşmektedir.
Üniversitemiz ilgili yönetmelikleri;
-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği,
-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim–Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’dir.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği programına (2017 Yılı Özel
Yetenek Sınavı Kılavuzu) özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
Yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu yönetmelikleri, kararları ve Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru
Kabul ve Kayıt Yönergesi çerçevesinde Yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanlarına
başvurup (YÖS ve YÖS'e eşdeğer sınavlar kapsamında) eğitim almaktadır.
Üniversitemizin lisansüstü programlara öğrenci alımı ile ilgili YÖK’ün Lisansüstü
Eğitim–Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği’ne göre koşullar anabilim dalları tarafından
önerilmekte, enstitü kurulları tarafından Senatoya teklif edilmektedir. Senato onayı ile
belirlenen kontenjanlar ve öğrenci başvuru koşulları, üniversite/enstitüler web sayfasından
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duyurulmaktadır. Koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruları enstitüler tarafından kabul
edilmektedir
Öğrencilerin bölüm değişikliği veya bulunduğu Üniversiteden başka bir Üniversiteye
geçiş yapmak istemesi ile ilgili olarak ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans - Lisans
Düzeyinde Senato Esasları çerçevesinde işlem yapılmaktadır.
Önlisans ve Lisans programına kabul edilmiş öğrencilerden ilk yılını başarıyla
tamamlayan ve ilgili yönergelere göre diğer koşulları sağlayan öğrencilerin ilgi duydukları
başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla yandal programı veya üniversitemizin iki
diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmelerini sağlayan çift
anadal programı açılması, yönergelerin hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.
Önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki
geçişler Yükseköğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Meslek Yüksekokulları Ve
Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında
Yönetmelik” ve Üniversitemizin Yönetmelik ve Yönergeleri kapsamında yürütülmektedir ve
gerçekleştirilmektedir.
ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile önlisans programlarından
mezun olan adaylar, mezun oldukları alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına
yerleştirilebilmektedir. Lisans programlarına dikey geçişle kayıt yaptıracak adayların, önlisans
eğitimleri sırasında alıp başarmış oldukları eşdeğer kabul edilen derslere ait notlar, aynen
aktarılmakta ve bu derslerin kredilerine göre programdan alınması gereken dersler
belirlenmektedir.
ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı puanıyla yatay geçiş, diğer
yükseköğretim kurumlarından Üniversitemizin eşdeğer programlarına kurumlararası yatay
geçiş, Üniversitenin eşdeğer düzeydeki programlarına ise kurum içi yatay geçiş ile öğrenci
kabulü yapılmaktadır. Daha önce öğrenim gördükleri önlisans/lisans programlarından almış ve
başarmış oldukları derslerin başarı notları, eşdeğer sayılan dersler için geçerli sayılmaktadır ve
bu notlar genel not ortalamasına katılmaktadır.
Değişim programlarına katılan ya da kurumlar arası protokol ile yurt dışında öğrenim
gören tüm öğrenciler not ve kredilerinin uygunluğu ölçüsünde Üniversitemiz tarafından kabul
edilmektedir. Üniversitemizin yurt dışına gidecek öğrencilerden Bölüm Koordinatörü ve
Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü tarafından önceden onaylanmış bir Öğrenim
Anlaşması talep edilmektedir. Her iki üniversitenin de ders listesi ve ders intibakları bulunan
Öğrenim Anlaşmasının ilgili birimin Yönetim Kurulunun onayından geçmesi gerekmektedir.

Değişim Programını tamamlayan öğrenciler aldıkları ders/dersler öğrenim gördüğü
kurumun gönderdiği not dönüşüm çizelgesi dikkate alınarak Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesindeki ilgili döneme AKTS kredileri ile birlikte transfer edilmektedir.
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Üniversitemizde öğrencilerinin program tercih sırası, yerleşme başarı sıralamaları, ilgili
ÖSYM bilgileri, programı bitirme süreleri, başarısızlık oranı, program değiştirme vb. öğrenim
durumu ile ilgili bilgileri Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığı ile takip edilmektedir.

C.5- Eğitim-Öğretim Kadrosu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde öğretim elemanları 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu kapsamında istihdam edilmektedir. İlgili mevzuatta belirtilen asgari kriterlerin
sağlanması koşuluyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ek ölçütler ve ilan yoluyla akademik
personel ataması yapmaktadır. Üniversitede eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması
ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler Öğretim Üyesi Dışindaki Öğretim Elemani Kadrolarna
Yaplacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sinav İle Giriş Sinavlarina İlişkin Usul Ve Esaslar
Hakkinda Yönetmelik ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri
Yönergesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Stratejik planımızda yer alan öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 40 ın altına
düşürmek amacıyla öğretim üyesi alımı ihtiyaç doğrultusunda devam etmektedir.
Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi 2547 sayılı kanunun 31 34
ve 40. maddeleri esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. 34. Madde uyarınca yapılan yabancı
uyruklu öğretim elemanı alımı 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 sürdürülebilirliği, RTEÜ Geliştirme Vakfı’nin katkısıyla
öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları ödüllendirilerek yerine getirilmeye çalışılmaktadır.
Üniversitenin rekabet gücü ve çekiciliği artırılarak bu yolla nitelikli öğretim elemanlarının
Üniversitemizde kalması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte öğretim
elemanlarımızın yaptığı bilimsel çalışmalar Bilimsel Araştırma Ofisi aracılığı ile
desteklenmektedir. Ayrıca dil yeterliliklerini geliştirmek için yurt dışına dil eğitimine
gönderilmektedir.
Öğretim elemanlarımızın çalışma ofislerinin fiziki yeterliliği ile laboratuvar alt yapı
imkanları her geçen gün iyileştirilmekte, merkezi araştırma laboratuvarının her türlü
imkanlarından faydalanmaları sağlanmaktadır.
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Üniversitemizde eğiticilerin eğitimi ile ilgili ölçme ve değerlendirme merkezi 2016
yılında açılmış olup aktif hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

C.6- Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler
Üniversitemizde 2015 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma
Merkezi kurulmuştur. Bu merkeze 2016 yılında 1 psikolog ataması yapılmış görüşme ve terapi
ofisleri düzenlenerek 2016 yılında öğrencilerimize hizmet vermeye başlamıştır.
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 katılmaktadır.
Üniversitemiz öğrencilerine verilecek akademik danışmanlık hizmetinin uygulanması
“Yönetmelikler” çerçevesinde yerine getirilmektedir. Öğrencilere yönelik akademik
danışmanlık hizmetleri, öğrenci üniversiteye kayıt olduktan sonra her öğrenci için bir öğretim
elemanı belirlenmektedir. Danışman öğretim elemanı ders seçim ve onaylanma sürecinde aktif
rol oynamaktadır.
Ayrıca akademik başarının arttırılması adına eğitim-öğretim dönemi boyunca akademik
danışmanlar tarafından öğrencilerin akademik gelişimi, Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığıyla
öğrenim durumu (devam / devamsızlık durumu, not takibi vb.) ve öğrencilerle birebir iletişim
kurulmak suretiyle izlenmektedir. İlgili birimler tarafından görevlendirilen danışmanlar
öğrencinin akademik durum takibinin yanında mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik
uygulamalar ve üst programlara (lisans, yüksek lisans, doktora) yönlendirilmesine katkıda
bulunmakta ve bu işlemleri öğrenci mezun oluncaya kadar sürdürmektedir.
Kütüphane kaynaklarının kullanımı ile ilgli ilki 2015 yılında olmak üzere fakültenin
ilgili birimlerine gidilerek öğrencilerimize yönelik oryantasyon eğitimleri verilmeye
başlanmıştır.
Öğrencilere daha iyi hizmet verebilmek için 2016 yılında yeni kütüphane binası hizmete
açılmıştır. Kütüphanemizde bireysel ve grup çalışma odaları bulunmakta olup ayrıca
öğrencilerin kullanımına açık bilgisayarlar mevcuttur. Kütüphane kaynaklarının
zenginleştirilmesi için her yıl yaklaşık 10.000 kitap alımı yapılmaktadır.
Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler Öğrenci Toplulukları
Yönergesi çerçevesinde desteklenmektedir.
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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 birimlerin donanım envanteri günümüz
ihtiyaçları doğrultusunda Üniversitenin stratejileriyle ilişkilendirilerek güncellenmektedir.
Fiziksel imkanlar Üniversitenin İdari Faaliyet Raporunda yer almaktadır. Üniversitemizce
eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı teşvik edilmektedir.
Öğrenciye sunulan hizmet ve kaliteyi ölçmek için ilk olarak 2016 yılıda öğrenci
memnuniyet anketi düzenlenmiş olup, bu anketin her yıl düzenli bir şekilde yapılarak anket
sonuçlarına göre öğrenciye sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.
Üniversitemiz finansman kaynaklarının dağılımı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim
Kontrol Kanunu ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Bütçe Hazırlık Rehberi
doğrultusunda yapılmaktadır. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı gelirleri kendi bütçesine
ödenek olarak konulmaktadır. Ikinci öğretimden elde edilen gelirler ise birimin elde ettiği gelire
göre birimlere dağıtılmaktadır. Birimlere verilen ödenek tutarları ve harcamaların ayrıntısı her
yıl faaliyet raporuyla birlikte ilan edilmektedir.
Üniversitemizde Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı aracılığı ile 2016 yılında 245
öğrenciye 13.528 öğün yemek bursu verilmiştir. Ayrıca 60 öğrencimize de kısmi zamanlı
çalışma karşılığında 137.843 TL destek sağlanmıştır. Üniversitemizde yer alan 61 adet öğrenci
topluluğunun düzenlemiş olduğu 223 adet etkinlik 210.378 TL harcama yapılarak
desteklenmiştir.
Üniversitemizde 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 çalışmaktadır. Engelsiz
üniversite oluşturmaya yönelik üniversitemiz yerleşkelerinde erişilebilirlik konusunda
çalışmalar yapılarak bina girişlerinde engelli sesli yönlendirme sistemi tekerlekli sandalye
rampası, engelli asansörleri ve izli hissedilebilir yüzeyler yapılarak erişilebilirliğin arttırılması
sağlanmıştır.

Ç- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Ç.1- Araştırma Stratejisi ve Hedefleri
Üniversitemizin 2013-2017 yıllarını kapsayan Stratejik Planında “Araştırma Geliştirme
Faaliyetlerinin Nitelik ve Nicelik Olarak Geliştirilmesi” amacı belirlenmiş olup bu amaca bağlı
olarak da iki ayrı hedef ortaya konulmuştur. Bu hedefler “Plan Döneminde Bilimsel Faaliyetleri
Kademeli Olarak Artırmak” ve “Öğretim Elemanlarının Ar-Ge Bilimsel Çalışmalar İçin
Gerekli Olan Alt Yapıyı İyileştirmek” olarak tanımlanmıştır. Bu amaç ve hedeflere ulaşılması
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noktasındaki araştırma ve geliştirme faaliyetleri, bir rektör yardımcısı tarafından koordine
edilerek faaliyet raporlarıyla ve performans takip sistemiyle takip edilmektedir. Araştırma
hedefleri, hazırlıkları devam eden yeni stratejik plan çalışmalarında gözden geçirilerek yeniden
belirlenmektedir.
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.
Üniversitemize bağlı 14 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Bu
araştırma merkezlerinden 9 tanesi aktif çalışmaktadır. Aktif olmayan merkezlerin faaliyete
geçirilmesi belirlenen strateji ve hedefler arasında yer almaktadır.
Üniversitemiz, bölgemiz ve ülkemiz için önemli bir noktada olan “çayı” öncelikli alan
olarak belirlemiş ve bu konuda çalışmalar başlatmıştır. Ayrıca bu kapsamda, Teknoloji Transfer
Ofisi tarafından Üniversitemiz, çay ile ilgili araştırma yapan akademisyenlerimizi bir araya
getirmiş ve “çay çalışma gruplarını” oluşturmuştur. (EK.6 Çay Çalışma Grupları)
Akademisyenlerimiz, 2006 – 2017 yılları arasında çay ile ilgili proje, makale, tez ve
kitap olmak üzere dört farklı kategoride çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Bu kapsamda, 3
TÜBİTAK projesi, 11 BAP projesi, 5 özel sektör destekli ve diğer projeler, 24 indeksli makale,
48 bildiri, 11 tez, 1 kitap ve 1 kitap bölümü, olmak üzere çay ile ilgili toplam 104 adet çalışma
yapılmıştır.
Üniversitemiz, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı
kapsamında çeşitli faaliyetler yürütmektedir. KÜSİ eylem planı dahilinde ilimizde bulunan
sanayi firmalarına ziyaretlerde bulunularak bilgilendirme etkinlikleri yapılmakta ve
akademisyen-sanayici ortak işbirliği toplantıları düzenlenmektedir. Bu faaliyetlerin detayları
TTO internet sayfasında yer almaktadır. Ayrıca, Üniversitemiz, mevcut çalışma grupları
aracılığıyla disiplinler arası ve/veya çok disiplinli araştırma faaliyetlerini desteklemektedir.
Bölgenin en önemli aktörleriden biri olan Üniversitemiz, sanayi ile özellikle son
dönemde sistematik bir şekilde çalışmak için faaliyetler geliştirmeye başlamıştır. Üniversitemiz
katma değeri yüksek yeni teknolojiler geliştirebilmek, üniversitede yapılan çalışmaları
sanayiye, sanayideki pratik bilgiyi üniversiteye aktarabilmek için üniversite-sanayi-devlet
işbirliğine büyük önem vermektedir. Bu anlamda Teknoloji Transfer Ofisi önemli bir rol
üstlenmiştir. TTO gerek sanayiye ziyaretlerde bulunarak gerekse sanayicileri üniversiteye davet
edip akademisyenlerle toplantılar düzenleyerek işbirliğini geliştirmeye yönelik faaliyetler
gerçekleştirmiştir.
Sanayinin yanı sıra KOSGEB, DOKA gibi bölgenin diğer kamu kurumları ile de
işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. TTO’nun yürütücüsü olduğu ve
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından fonlanan Teknik Destek Projesi
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kapsamında akademik düzeyde proje yazma eğitimi ve KOSGEB ile işbirliği çerçevesinde de
Girişimcilik eğitimleri düzenlenmiş ve bölgenin girişimcilik ekosistemine katkı sağlanmıştır.

Ç.2- Araştırma Kaynakları
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ndeki laboratuvarlar, Merkez Laboratuvar çatısı
altında kamuya, özel sektöre ve diğer ilgililere daha iyi hizmet vermek için birleştirilmiştir.
Üniversitemiz laboratuvarında verilen hizmetlerle ilgili ayrıntılı bilgiler “Üniversitemiz
Laboratuvarında Verilen Hizmetler” adlı kitapçıkta ve merkezilab internet sayfasında yer
almaktadır. Ayrıca, Üniversitemiz envanterinde 25 m uzunluğunda 8 m genişliğinde
“Karadeniz Araştırma” isimli araştırma gemisi bulunmaktadır. Gemi ulusal ve uluslararası
sularda herhangi bir ikmal yapmadan 10 gün boyunca deniz çalışmaları gerçekleştirebilecek
donanıma sahiptir.
Üniversitemiz, kurum içi kaynakların araştırma faaliyetlerinin tahsisine yönelik açık
kriterleri BAP Yönergesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi
Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzunda yer almaktadır. Araştırma
faaliyetlerine kurum içi 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 Yönergesi ve BAP Yönergesi ile teşvik
etmekte ve desteklemektedir. Üniversitemiz DOKA, DOKAP, Bakanlıklar ve Uluslararası
kurumlardan sağlanan kaynakların yanı sıra son 3 yıl içerisinde araştırma geliştirme faaliyetleri için
BAP biriminden toplam 8.402.841 TL ve TÜBİTAK ARDEB’ten toplam 5.166.133 TL kaynak elde
edilmiştir.
Üniversitemizin 2016 yılında Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı
“2209 A” kapsamında TÜBİTAK tarafından 6 projesi desteklenmiştir. 2017 yılında ise Üniversitemiz
büyük bir başarı göstererek desteklenen proje sayısını % 350 arttırarak 21 projeye çıkarmıştır.
Araştırmacıların iç ve dış paydaşlarla işbirliği, Üniversitemiz TTO Modül 1
çerçevesindeki hizmetler aracılığı ile sağlanmaktadır.
Modül 1 faaliyetleri altında
bilgilendirme toplantıları düzenlenerek mevcut hibe ve destekler ve fikri haklar ile ilgili
farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Düzenlenen faaliyetler ile iş dünyasının Ar-Ge
projeleri yürütmesi, üniversite ile işbirliği yaparak projeler geliştirmesi ve teknoloji-inovasyon
gibi konular hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Üniversitemiz TTO’su “Teknoloji Transfer Ofisi Kapasitesi Artırma” BAP projesi
kapsamında desteklenmektedir. Bu proje kapsamında işbirliği geliştirme faaliyetlerine ve
patent, faydalı model gibi fikri sınai hakların konu olduğu başvurulara mali destek
sağlanmaktadır.
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Üniversitemiz BAP kapsamında desteklenen projeler ve çıktılar, BAPSİS otomasyon
sistemi ile (tezler, makaleler, ulusal ve uluslararası bildiriler) takip edilerek
değerlendirilmektedir.
Üniversitemiz araştırma geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve akademisyenleri teşvik
etmek amaçlı stratejiler geliştirmiştir. Bu kapsamda, RTEÜ Geliştirme Vakfı Teşvikleri, BAP
Teşvikleri, TTO, Proje Destek Ofisi, Akademik Çeviri Ofisi ve Etik Kurul hizmetleri önemli
katkılar sağlamaktadır.
Geliştirme Vakfı Teşvikleri: Eğitim-öğretim görmekte olan başarılı öğrenciler ile
nitelikli araştırmalar yapan akademik personelin desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacı ile
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfi Burs Ve Teşvik Yönergesi kapsamında
destekler verilmektedir.
Bilimsel Araştırma Projeler Ofisi (BAP) Teşvikleri: Öğretim üyeleri ve doktora, tıpta
uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar
tarafından önerilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü,
desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlarının
değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan BAP Yönergesi
kapsamında destekler verilmektedir.
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO): Üniversitemiz Senatosunun 26 Ağustos 2015 tarih ve
89 sayılı toplantısı kararı sonucu kurulan RTEÜ-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 yürütmektedir.
Proje Destek Ofisi (PDO): Araştırma yapan akademisyen ve öğrencilere, akademik
düzeyde araştırma projelerinin destek imkânlarının tanıtılması, bilgilendirme faaliyetleri ile
projenin başvuru aşamasından sonuçlandırılmasına kadar geçen tüm süreçlerde her türlü
desteğin verilmesi amacıyla kurulmuş idari bir birimdir. PDO henüz tam kapasite ile faaliyete
geçmemiştir. Önümüzdeki dönemde aktif olarak faaliyete geçmesi için çalışmalara
başlanmıştır.
Akademik Metin Düzeltme ve Çeviri Ofisi: Akademisyenlerimizin makale, tez, proje
vb. çalışmalarına alanında uzman ingilizce tercüman kişiler tarafından destek verilmektedir.
Üniversitemizde araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerin etik kurallara uygun olarak
yürütülmesini sağlamak için Etik Kurullar (Sosyal ve Beşeri Bilimler, Fen ve Mühendislik
Bilimleri ve Sağlık Bilimleri) oluşturulmuştur. Ayrıca, proje başvurularında araştırmacıların
ihtiyaç duyduğu etik belge için deney hayvanları etik kurulu kurulmuştur. Akademik düzeyde
araştırmalar sonucunda üretilen tez ve makalelerde intihal oranının tespiti için Turnitin ve
Ithenticate ile lisans anlaşmaları yapılmıştır.
Teknoloji Transfer Ofisi’nin Modül 1 kapsamında verdiği hizmetler doğrultusunda
bilgilendirme toplantıları ve seminerleri düzenlemektedir. TTO, Türk Patent ve Marka Kurumu
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Bilgi ve Doküman Birimi ve Avrupa Birliği UFUK2020 (HORIZON2020) Bilgi Çoğaltıcısı
Oluşumu aracılıklarıyla dış kurumlardan uzmanlar davet ederek araştırma faaliyetlerine destek
vermektedir. Bu etkinlikler ulusal ve uluslararası hibe destekleri, patent farkındalık semineri
gibi etkinlikleri içermektedir. Etkinliklerin detayları TTO’nun kurumsal sosyal medya
hesaplarında ve internet sayfasında yer almaktadır.

Ç.3- Araştırma Kadrosu
Üniversitemizde öğretim elemanlarının atanması ve akademik yükseltme sürecinde
Senato tarafından kabul edilen “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” 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.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce 2015 yılında Fen ve
Mühendislik, Tıp ve Sağlık ile Sosyal Bilimler alanlarında 112, 2016 yılında ise 77 olmak üzere
son iki yılda toplamda 189 adet proje ile üniversitemiz personeli 200’ün üzerinde araştırmacının
çalışması finanse edilmiştir.
Üniversitemiz, öğretim üyeleri yabancı dil seviyelerini artırmak için 3 yıl boyunca
(2014-2016) İngiltere’de 6 hafta süreyle İngilizce dil kursuna göndermiştir. Ayrıca,
Üniversitemiz araştırmacılarımıza yurt dışı bilimsel etkinlikler için yılda 2, yurt içi bilimsel
etkinlikler için yılda 4 kez destek sağlamaktadır.

Ç.4- Araştirma Performansinin İzlenmesi ve İyileştirilmesi
Üniversitemiz Senatosu’nda, Yükseköğretim Kurumu ve Kalkınma Bakanlığı
tarafından başlatılan bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması kapsamında “su ürünleri”,
“çay”, “turizm” ve “sağlık” alanlarında misyon farklılaşmasına gidileceğine dair karar
alınmıştır. Bu karar çerçevesinde de hazırlıkları devam eden stratejik plan çalışmalarında bu
alanlara yönelik amaç ve hedefler tanımlanmaktadır.
Üniversitemiz stratejik planında da belirtildiği üzere “ilimizdeki dış paydaşlarla
yaptığımız anket çalışmalarında özelikle ilimizin doğal zenginliklerinin değerlendirilmesi,
turizmin geliştirilmesi için çalışmaların yapılması gerektiği, yine ilimiz ve bölgemizdeki
sanayi- ticaret ve iş olanakları (özellikle çay sektörü) ile ilgili ortak projeler geliştirilmesi ve
yöre halkına yönelik yaşam boyu eğitim programları düzenlenmesi gibi konularda beklentileri
olduğu görülmüştür. Paydaşlarımızın bu beklenti ve talepleri doğrultusunda planın “stratejik
yönlendirme ve oluşturma evresine” yön verilmiştir. Bu çerçevede, TTO tarafından çay çalışma
grupları oluşturulmuş, ÇAYKUR ile işbirliği protokolü imzalanmış ve proje toplantıları
gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, üniversitemiz bünyesinde araştırma ve geliştirme
faaliyetlerini desteklemek amaçlı kurulması planlanan TEKNOKENT için ön çalışmalar ve
araştırmalar yapılmıştır. Üniversitemizin mevcut konumu ve durumu ele alındığında öncelikle
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KOSGEB destekli Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) yapılanmasının daha uygun
olduğu belirlenmiş ve TEKMER kurulumu için ilgili bakanlığa başvuruda bulunulmuştur.
Açılması planlanan TEKMER’de KOSGEB´in koordinasyonu altında Üniversitemiz ile
bölgemizde bulunan KOBİ´lerin bir araya gelip AR-GE çalışmaları için ortak bir platform
oluşturmaları hedeflenmiştir.
Üniversitemiz araştırma ve geliştirme faaliyetleri yıllık olarak raporlanmakta ve Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi internet sayfasında (AVESİS)
yayınlanmaktadır. REBİS Bilgi Yönetim Sistemi içerisinde yer alan performans takip programı
ile birimlerden gelecek yıla ait hedeflere ilişkin tahminleri toplanarak sisteme kaydedilmekte
ve gerçekleşme oranları karşılaştırılarak değerlendirilmektedir.
Üniversitemiz bünyesinde desteklenen bilimsel araştırma projelerinin sonuçlarına ait
veriler RTEÜ BAPSİS otomasyon sistemi aracılığı ile raporlanmakta ve analiz edilmektedir.
Kurum adresli yayınlar, tezler ve araştırma projeleride AVESİS altında analiz edilmekte ve
raporlanmaktadır.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek
Programları Başkanlığına (ARDEB) ait 2015 yılı istatistiklerine göre, Üniversitemiz
değerlendirilen 181 üniversite arasında önerilen proje sayısı bakımından 82 proje başvurusu ile
41., desteklenen proje sayısı sıralamasında kabul edilen 14 proje ile 38. ve aktarılan bütçe
sıralamasında ise 2 milyon 327 bin 561 TL ile 46. sırada yer almıştır. 2016 yılında ise,
değerlendirilen 169 üniversite arasında önerilen proje sayısı bakımından 59 proje başvurusu ile
35., desteklenen proje sayısı sıralamasında kabul edilen 5 proje ile 25. ve aktarılan bütçe
sıralamasında ise 1 milyon 287 bin 105 TL ile 49. sırada yer almıştır.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan
URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı tarafından
yapılan değerlendirmeye göre; Üniversitemiz, 2015-2016 yılında 2000 yılından sonra kurulan
üniversiteler genel sıralaması’nda, devlet üniversiteleri arasında 2., vakıf üniversiteleri dahil
tüm üniversiteler arasında 4., devlet üniversiteleri genel sıralaması’nda 95 üniversite arasında
40., tüm üniversiteler arasında 130 üniversite içerisinde 51. sırada yer almıştır.

D-YÖNETİM SİSTEMİ

D.1-Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı
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.
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Üniversitenin vizyonu, misyonu, hedefleri ve üniversitenin sahip olduğu program yapısı
üniversitenin amacını, paydaşlarını ve sunduğu hizmetlerin neler olacağını doğrudan belirler.
Misyon ve hedeflerin yasal yükümlülükleri, kalite güvence gereksinimleri, uluslararası ölçüt ve
standartlara uyarken ülkenin öncelikleri dikkate alınmıştır.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında
tüm devlet üniversiteleri için belirlenen yönetim yapısına uygun olarak yapılandırılmıştır.
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, 2 Rektör Yardımcısı, 13 Fakülte Dekanı, 10 seçilmiş üye, 11
Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Müdürü, 3 Enstitü Müdürü, Üniversitenin Genel Sekreteri
ve Öğrenci Konseyi Başkanından oluşmaktadır.
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 çalışmaktadır. 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 bulunmaktadır. Üniversite Yönetim Kurulu
üyelerinin listesi ve üniversitedeki kurul ve komisyonların adları ve üyeleriyle ilgili bilgiler
üniversitemizin web sitesinde yer almaktadır. 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 almaktadır.
Üniversitenin tüm paydaşlarının görüş, temenni, dilek ve taleplerinin alınmasını amaçlayan
“Bir fikrim var” adıyla oluşturulan portal vasıtasıyla tüm paydaşların üniversitenin karar alma
mekanizmalarına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
İç kontrol sisteminin Üniversitemizde oluşturulmasına yönelik çalışmalar ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde yürütülmüştür. Yapılan çalışmalarda aşağıdaki yol haritası izlenmiştir.
İlk eylem planı çalışmalarına 03.04.2009 tarih ve 100 sayılı Rektörlük oluruyla Kamu
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlama grubunun oluşturulmasıyla başlanılmış
olup 2009 yılı Ağustos ayında eylem planı tamamlanarak yürürlüğe konulmuştur.
İkinci eylem planına 2013 yılı Nisan ayı itibariyle başlanılmış olup bu kapsamda 2009
yılında hazırlanan eylem planı gözden geçirilmiş ve hazırlanan ikinci eylem planı 19.09.2013
tarih ve 568 sayılı Rektörlük oluruyla onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. Çalışmalara devam
edilmiştir. Bu kapsamda İç Kontrol Genelgesi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem
Planı Rehberi, İç Kontrol Afişi, Soru ve Cevaplarla İç Kontrol Kitapçığı ile İç Kontrol Broşürü
hazırlanarak iç kontrol eğitimleri düzenlenmiştir.
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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 İmza Yetkileri Yönergesi oluşturulmuştur.
2015 yılı içerisinde İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu yeniden
oluşturularak mevcut planının revize işlemlerine başlanılmış, yapılan toplantılar sonucu yeni
gelişmeler ışığında hazırlanan eylem planı 12.11.2015 tarih ve 33 sayılı üst yönetici oluruyla
yürürlüğe girmiş olup, planın uygulanmasına devam edilmektedir.
2016 yılı içerisinde eylem planı doğrultusunda “İş Akış Sistemi” adı altında programı
geliştirilerek iş akış süreçleri kayıt altına alınmış, görev dağılımları elektronik ortamda
yapılarak on-line olarak birimlerin web sayfalarındaki personel bilgileri sayfasında
görüntülenmesi sağlanmıştır. Ayrıca süreli işlerde sistem tarafından uyarı mesajı gönderilmek
suretiyle sorumlu kişilerin görevlerini unutarak herhangi bir cezalı duruma 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.

D.2- Kaynakların Yönetimi
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 öncelik verilerek bütçe teklifleri hazırlanmaktadır.
Bütçe Kanunu ile kurum düzeyinde tahsis edilen ödeneklerin 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 olması durumunda 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.
Üniversitemiz bütçesinden karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin
ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümlerine göre yürütülmektedir.
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Harcama birimleri yıl içinde ihtiyaç duyduğu ödenek taleplerinin karşılanması için her
ayın 1’i ile 5’i arasında ödenek talep formunu kullanarak taleplerini Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına iletir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı da bütçede yeterli ödenek olması ve üst
yöneticinin de uygun görmesi durumunda ödenek ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
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 gerçekleştirmektedir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62.
Maddesinin (ı) bendinde belirtilen parasal limitler dahilinde yapılan harcamaların takibi için
“Harcama Takip Modülü” kullanılmaktadır. Bu program ile birimlerimizce parasal limitler
dâhilinde yapılan satın alma işlemleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nca kontrol altına
alınması sağlanmaktadır.
Ön mali kontrol işlemleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
ile üniversitemizin Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir.
Üniversitemizde taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca çıkarılan “Taşınır Mal Yönetmeliği” ve “Kamu
İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde
yürütülmektedir. Taşınır malların yönetilmesinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğünce geliştirilen “KBS-Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi” kullanılmaktadır. Taşınız
İşlemlerin daha sağlıklı yapıla bilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması için “Taşınır İşlemleri
Uygulama Talimatı” yayımlanarak Taşınır işlemlerinde belli standartlar getirilmiştir.
Taşınmazların kayıt altına alınması ve yönetimi için üniversitemiz tarafından “Mekan
Yönetimi Programı” geliştirilmiş olup tüm taşınmazlar ( bina, arsa, spor tesisleri vb.) rayiç
değeri ve m2 bilgileriyle birlikte kayıt altına alınarak muhasebe (say200i) kayıtlarıyla
uygunluğu sağlanmaktadır. Ayrıca bu programla lojman bilgileri ve kiraya verilen
taşınmazların kira, elektrik, su ve vb. alacaklarının takibi yapılmaktadır.

D.3- Bilgi Yönetim Sistemi
Üniversitemiz Yönetim Bilgi Sistemi çalışmalarında oldukça ilerleme sağlamıştır. 2012
yılında başlatılan dönüşüm çerçevesinde aşağıdaki yer alan programlar devreye alınmış ve tüm
programlara erişim Bilgi Yönetim Sistemi (REBİS)adı altında tek bir ara yüzden
sağlanmaktadır.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
Personel Bilgi Sistemi (PBS)
Eposta Sistemi
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Akademik Teşvik Ödeneği Yönetim Sistemi (ATOSİS)
Geliştirme Vakfı Akademik Başvuru Sistemi
Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS)ü
BAP Otomasyon Sistemi
Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)
Yaşam Hizmetleri Sistemi
-Yemekhane İşlemleri Modülü
- Halı Saha İşlemleri Modülü
- Tenis Kortu İşlemleri Modülü
- Misafirhane İşlemleri Modülü
Performans Bilgi Sistemi
-Harcama Takip Modülü
-Performans Takip Modülü
Mekân Yönetimi Sistemi
-Taşınmaz Modülü
- Taşınmaz Bağımsız Bölümler Modülü
-Kıracı Takip Modülü
-Lojman Takip Modülü
İş Akışı ve Süreç Yönetimi Sistemi
Anket Bilgi Sistemi
Teftiş Bilgi Sistemi
Akademik Metin Düzeltme Sistemi
Arıza Takip Sistemi
Web Sitesi Yönetim Sistemi
Sözleşmeli Personel Bordro Sistemi
Verilerin toplanması ve analiz edilmesi için yukarıda sayılan “Performans Bilgi
Sistemi” kullanılmaktadır. Bu sisteme erişim birimlerdeki personele sisteme giriş yetkisi
verilmek suretiyle sağlanmaktadır. Önceden belirlenmiş olan performans göstergelerine göre

30

İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU – 2017 VERSİYON. 1.1

veriler belirli aralıklarla birimler tarafından sisteme girilmektedir. Bu programın yeni versiyonu
için yazılım çalışmaları devam etmektedir.
Toplanan veriler, RTEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kontrolündeki veri tabanlarında
tutulmaktadır. Veri güvenliği için firewall (güvenlik duvarı), ESET antivirus programı, Google
akademik mail sistemi kullanılmaktadır. Sanal sunucular üzerinde yer alan storage diskler
üzerinde periyodik yedekleme işlemleri uygulama bazlı yapılmaktadır. Her kullanıcı tanımlı
yetkileri çerçevesinde kişisel verilere ve uygulamalara erişebilmektedir.

D.4- Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi
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.
Kurum dışından temizlik, yemek, özel güvenlik, Yardımcı Teknik Personel, taşıt
kiralama ve bakım-onarım vb. için hizmetler alınmaktadır. Kurum dışından alınan hizmetlerin
uygunluğu muayene ve kabul komisyonları ve diğer resmi talimatlar doğrultusunda
değerlendirilerek takip ve kontrol edilmektedir. Bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve
sürekliliği internet üzerinden hizmet veren “Şikayet ve Öneri” ara yüzüne gelen görüşler ve
ilgili denetim komisyonları tarafından sağlanmaktadır.

D.5- Kamuoyunu Bilgilendirme
RTEÜ’nün temel değerlerinden olan şeffaflık, katılımcılık ve paylaşımcılık ilkeleri
gereğince, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içeren tüm güncel veriler
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kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Üniversitemiz kamuoyunu ağırlıklı olarak Üniversitenin web
sitesi üzerinden bilgilendirmektedir. Uluslararası öğrenciler ve kendi öğrencilerimiz için ayrı
bir arayüz mevcuttur. Aylık çıkarılan ‘’RTEÜ Haber Gazetesi’’ gerek posta yoluyla gerekse
internet üzerinden 2016 yılından beri kamuoyu ile paylaşılmış ve paydaşlara gönderilmektedir.
Yine tasarımı yenilenen web sayfası üzerinden Haber ve Duyurular güncel olarak
yayımlanmaktadır.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın yayımlamış olduğu “İdari Faaliyet Raporu”,
“Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu”, “Performans programı”, “Kurumsal Mali Durum
ve Beklentiler Raporu” ile Bütçe Uygulamaları ve Mali Tablolar düzenli olarak hesap
verebilirlik kapsamında kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Üniversiteye yönelik etkinlikler,
kazanılan başarı ve her bilimsel çalışma için haberler hazırlanmakta basın kuruluşlarıyla
paylaşılmaktadır. Kaynağı da belirtilerek verilen bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve
güvenilirliği teminat altına alınmaktadır.

D.6- Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği
Yönetimin etkinliği ve hesap verebilirliği stratejik planda yer alan faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi ve bu gerçekleşme sonucunda ulaşılan performans göstergesinin izlenmesi
ile sağlanmaktadır. Kurumun hesap verebilirliği noktasında izlediği politika, kamuoyuna ilan
etmiş olduğu stratejik plan ve bu plana ilişkin olarak yıllık hazırlanan faaliyet raporları
mevcuttur.
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E- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Eğitim-öğretim ve ar-ge alanında kalitenin artırılabilmesi için öncelikli olarak bu
alandaki alt yapının iyileştirilmesi gerektiğinin bilincinde olan üniversitemiz kuruluşunun ilk
10 yılında eğitim-öğretim ve araştırma alt yapısının geliştirilmesine öncelik vermek suretiyle
gerek hayırsever vatandaşlarımızın desteği, gerek Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Geliştirme Vakfının destekleri gerekse de Kamu Kaynakları kullanılarak önemli kazanımlar
elde etmiştir. 2006 yılı ve sonrasında kurulan üniversitelere bakıldığında üniversitemizin diğer
üniversitelere göre daha hızlı büyüdüğü ve ilerlediği görülmektedir.
Son 10 yılda elde edilen bu kazanımların ardından kalite odaklı bir üniversite haline
gelmek amacıyla gerekli çalışmalara başlanılmış ve bunlarla ilgili hedefler yeni stratejik plana
konulmuştur. Ayrıca 2017 yılı içerisinde yapılacak olan Kurumsal Dış Denetim faaliyetinin de
kalitenin arttırılması yönünde iyi bir fırsat olacağı da değerlendirilmektedir.
Eğitim-öğretim alanında tercih edilen bir üniversite konumuna gelebilmek için
kuruluşundan bu yana önemli çalışmalar yapmıştır. Üniversitemiz kurulduğu 2006 yılında bu
yana ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni istihdam alanlarda lisans ve yüksek lisans programları
açılmıştır. Kurulduğu yılda %78 olan önlisans öğrenci oranı 10 yıllık süre zarfında %40’lara
kadar çekilmiştir. Bologna sürecini tamamlayıp Avrupa Kredi Transfer Sisteminin
uygulanmasına başlanılmıştır.
Eğiticinin eğitimi ve öğretmeden öğrenmeye geçiş süreçlerine ilişkin çalışmalara
başlanılmış olup ilk aşamada “Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi”
kurularak bu merkezden faydalanılması düşünülmektedir. Çift anadal ve yandal uygulamalarına
geçmek için yapılan hazırlıklarda son aşamaya gelinmiş olup bölümlerin akredite edilmesi
çalışmalarına da başlanılmıştır.
Ar-ge alnında da söz sahibi olmak isteyen üniversitemiz de Merkezi Araştırma
Laboratuvarı ve buna bağlı uydu laboratuvarlar açılmıştır. Teknoloji Transfer Ofisi, Proje
Destek Ofisi ve Akademik Metin Düzeltme Ofisi kurularak hizmet vermeye başlamıştır.
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde akademik personellerimiz ile doktora, tıp
ve diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılarımıza
14 farklı türde proje sunma imkânı sağlanmıştır. Akademisyenlerimizin hem ar-ge çalışmalarını
teşvik etmek hem de ülke ekonomisine katma değer üretmek için üniversitemizde Teknokent
kurulması çalışmaları başlamış olup bu kapsamda yapılacak çalışmaların özelde bölgemizin
genelde ise ülkemizin kalkınmasında önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Üniversitemiz stratejik planında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için Rektör
liderliğinde yetkili kurullar ve komisyonların katkılarıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bilgi
yönetim sisteminin kurulması için önemli mesafeler kat edilmiş olup kaynakların etkili,
ekonomik, verimli kullanılması ve insan kaynaklarının geliştirilmesi yönündeki çalışmalar iç
kontrol sistemi aracılığıyla devam etmektedir.
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EKLER
Ek 1- Organizasyon şeması
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Ek 2- 2013-2017 Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler Tablosu
STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Ve Öğretimin Geliştirilmesi
HEDEF: 1.1. 2017 Yılı Sonuna Kadar Ön Lisans Programlarını İş Gücü İhtiyacına Göre Yeniden
Yapılandırmak
HEDEF: 1.2. 2017 Yıl Sonuna Kadar Her Yıl En Az Üç Adet Yeni Lisans Programları Açmak
HEDEF: 1.3. 2017 Yıl Sonuna Kadar Her Yıl En Az Bir Doktora Ve En Az İki Yüksek Lisans Programı
Açmak
HEDEF 1.4. Plan Döneminde Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısını % 40 Seviyelerine
İndirmek
HEDEF 1.5. Plan Döneminde Her Yıl Öğrenci Sayısının En Az % 10 Artırılması, Mevcut Ve Yeni
Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Niteliklerinin Artırılması
HEDEF 1.6. Plan Döneminde Her Yıl Düzenli Olarak Konferans, Kongre Ve Sempozyumlar
Düzenlemek
HEDEF 1.7. Plan Döneminde Birimlerin Alt Yapı İhtiyaçlarını Gidermek
HEDEF 1.8. 2017 Yılı Sonuna Kadar Öğrenci Başına Düşen Açık, Kapalı Alan Oranlarının
Artırılması, Spor Tesislerinin Çoğaltılması Ve Alt Yapı Eksikliklerinin Giderilmesi

STRATEJİK AMAÇ 2: Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Nitelik Ve Nicelik Olarak
Geliştirilmesi
HEDEF 2.1. Plan Döneminde Bilimsel Faaliyetleri Kademeli Olarak Artırmak
HEDEF 2.2. Öğretim Elemanlarının Ar-Ge Ve Bilimsel Çalışma Yapmaları İçin Gerekli Olan Alt
yapıyı iyileştirme

STRATEJİ K AMAÇ 3: Kurumsal Toplumsal Ve Paydaş İlişkilerinin Geliştirilmesi
HEDEF 3.1.Plan Döneminde İdari İşlemlerin İyileştirilmesi İçin Personel Sayısının Artırılması
HEDEF 3.2. Plan Döneminde Öğrenci, Personelin Faydalanacağı Kültürel ve Sosyal Olanakların
Artırılması
HEDEF 3.3. Plan Döneminde Toplumsal İlişkilerin Güçlendirilmesi ve Paydaş Memnuniyetlerinin
Artırılması
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Ek 3- Aktif Programlar Tablosu
AKTİF PROGRAMLAR
FAKÜLTELER
Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme
Mühendisliği
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Kimya
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Gürcü Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce)
Güzel San. Tas. ve Mimarlık
Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
İşletme (II.Öğretim)
İktisat
İktisat( II.Öğretim)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyal Hizmet
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (II.Öğretim)
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Tıp
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Tarla Bitkileri
Ardeşen Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
YÜKSEKOKULLAR
Fındıklı Uyg.Bilmler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
Güneysu Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet-Adalet(II.Öğretim)
Ceza ve İnfaz Güvenlik Hizmetleri
Ardeşen Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (II.Öğretim)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Pazar Meslek Yüksekokulu
Organik Tarım
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Anestezi
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
Yaşlı Bakımı
Tıbbi Laboratuar Teknikleri
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(II.Öğretim)
Dış Ticaret
Ticaret (II.Öğretim)
Dış
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi(II.Öğretim)
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(II.Öğretim)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
Geleneksel El Sanatları
Elektrik
Elektrik (II.Öğretim)
Elektronik Teknolojisi
Sualtı Teknolojisi
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Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Gaz Tesisatı ve Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (II.Öğretim)
Kimya Teknolojisi
Makine
Makine(II.Öğretim)
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mobilya ve Dekorasyon
Mekatronik
Otomotiv Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi
Yapı Denetimi
ENSTİTÜLER
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji (Tezli Y.L, Doktora)
Fizik (Tezli Y.L, Doktora)
Kimya (Tezli Y.L, Doktora)
Fen Bilgisi Eğitimi (Tezli Y.L,
Doktora)
Su Ürünleri (Tezli Y.L, Doktora)
Makine Mühendisliği (Tezli Y.L)
İnşaat Mühendisliği (Tezli Y.L)
Jeoloji Mühendisliği (Tezli Y.L)
Enerji Sistemleri Müh. (Tezli Y.L)
Matematik (Tezli Y.L)
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıbbi Biyokimya (Tezli Y.L,Doktora)
Tıbbi Mikrobiyoloji (Tezli Y.L,
Doktora)
Tıbbi Biyoloji (Tezli Y.L)
Histoloji ve Embriyoloji (Doktora)
Beden Eğitimi ve Spor (Tezli Y.L)
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Yönetimi Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi (Tezli Y.L)
Felsefe ve Din Bilimleri (Tezli Y.L,
Doktora)
Sınıf Öğretmenliği (Tezli Y.L)
İslam Tarihi ve Sanatları (Tezli Y.L)
Temel İslam Bilimleri (Tezli Y.L,
Doktora)
Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim
(Tezsiz Y.L)
Sosyal Bilgiler Eğitimi ( Tezli Y.L)
Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli
Y.L,Doktora)
İşletme (Tezli Y.L,Doktora)
İşletme (Tezsiz Y.L)
İktisat (Tezli Y.L,)
İktisat (Tezsiz Y.L)
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Ek 4- TTO Modülleri
Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Birimi. Modül 1 birimimiz, RTEUTTO’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,
►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.
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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,
►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
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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.
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Ek 5- Hedef Kartı Örneği
HEDEF KARTI

12

Amaç (A2)

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇIKTILARININ TOPLUMSAL VE EKONOMİK
FAYDAYA DÖNÜŞTÜĞÜ NİTELİKLİ ARAŞTIRMA VE PROJELER GELİŞTİRMEK

Hedef (H2.3)

Araştırmalardan elde edilen sonuçlardan patent, faydalı model ve tescil elde ederek bunların
ticarileştirilebilir ürünlere dönüştürülmesi

Sorumlu Birim

Üst Yönetim, RTEÜ Teknokent

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler)

Teknoloji Transfer Ofisi, Akademik Birimler, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Vakfı

Hedefe
Plan Dönemi
İzleme
Raporlama
Etkisi
Başlangıç
1. Yıl
2. Yıl
3. Yıl
4. Yıl
Sıklığı
Sıklığı
(%)
Değeri
PG2.3.1. Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve tescil (RTEÜ Teknokentte şirketi olan öğretim elamanları dahil) sayısının her
yıl %5 artırılması
%30
0
Yılda Bir
Yılda Bir
Performans Göstergeleri

PG2.3.2. Ticarileştirilebilir ürünlere dönüştürülen patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve tescil sayısının her yıl %5 artırılması
%30
0
Yılda Bir
Yılda Bir
PG2.3.3. Ticarileştirilebilir ürünlere dönüştürülen patent, faydalı model, endüstriyel tasarımdan elde edilen gelir miktarının her yıl
%5 artırılması
%40
0
Yılda Bir
Yılda Bir

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

 Öğretim elemanlarının yalnızca akademik yükselme ve akademik teşviklerden yararlanma amacıyla
patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve tescil almaya çalışmaları nedeniyle Rize ilinin, bölgenin
ve ülkemizin büyüme, kalkınma ve zenginleşmesine hizmet edecek ve rekabet gücümüzü artıracak
ticarileştirilebilir ürünler üretmekten imtina etmeleri
 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve tescil çalışmaları öncesinde yeterli seviyede bir piyasa
araştırmasının yapılmamış olması
 Ticari bir ortak olmaksızın patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve tescil çalışmalarının
gerçekleştirilmesi
 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve tescil çalışmalarının ilgililere yeterince duyurulmaması
 Teknokent kuruluşunda arsa teminindeki güçlükler ve bölgemizde Teknokentte yer alabilecek
girişimci sayısının yetersizliği
 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Vakfı tarafından verilen yayın ve bilimsel faaliyetlere yönelik
teşvik uygulamasının sürdürülmesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından uygulanan teşvik
modeline devam edilmesi ve patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve tescil çalışmalarında ilgili
sektörlerin yer almasını sağlayacak iş birliği ve ortaklık stratejisinin oluşturulması
 RTEÜ Teknokentin kurulması
10.000.000,00
 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve tescil çalışmaları yalnızca akademik yükselme ve
teşvikten yararlanma amacıyla yapılmaktadır.
 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve tescil çalışmaları sonucunda ticarileştirilebilir ürün
ortaya konamamaktadır
 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve tescil çalışmalarında ticari bir ortak, melek yatırımcı ve
risk sermayesi temin edilememektedir
 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve tescil çalışmaları ilgili paydaşlara yeterince
duyurulamamaktadır
 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve tescil çalışmaları ile ilgili teşvik uygulamalarının
ticarileştirilebilme ölçütü dikkate alınarak tekrar düzenlenmesine, teşvik uygulamalarının
sürdürülmesine ve patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve tescil çalışmalarının ilgili paydaşlara
duyurulmasına yönelik yeni bir stratejinin oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır
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EK 6- Çay Çalışma Grupları
Çalışma grubu 1: Çay ıslahı araştırmaları çalışma grubu
Çalışma grubu 2: Çay ekolojisi çalışma grubu
Çalışma grubu 3: Çay biyoanalitik ve sağlık (Tea Terapi) çalışma grubu
Çalışma grubu 4: Çay yetiştiriciliği çalışma grubu (çoğaltım, budama, gübreleme)
Çalışma grubu 5: Alternatif çay ürünleri ve kullanım alanları çalışma grubu
Çalışma grubu 6: Çay teknolojileri çalışma grubu
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