
            

       

 

 

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

FAALİYETLER DÖKÜMÜ 

 

 

Atatürk Üniversitesi’nin Kıymetli Mensupları, 

 

Çağımızda Üniversite anlayışı değişmektedir, Üniversiteler sadece bilgi üreten değil 

aynı zamanda ürettiği bilgiyi etkin bir şekilde kullanan ve yeni girişimci atılımlar ile kaynak 

oluşturan kurumlar haline gelmiştir. 

Bilgi üreten, ürettiği bilgiyi teknolojik ürüne ve toplumsal değere dönüştüren, ulusal ve 

uluslararası arenada rekabet edebilen, girişimcilik ruhu oluşturan kısacası üçüncü nesil 

üniversiteye dönüşmek artık kaçınılmaz hale gelmiştir.  

Bu anlayışlar doğrultusunda oluşturulan, “Yeni Nesil” üniversitelerin en önemli özelliği 

ve amacı, eğitim ve araştırmanın yanı sıra sosyal alana hizmet edilmesi, toplumda dönüşümü 

sağlayacak nitelikte ve yetenekte insanlar yetiştirmesidir. 

Biz de göreve atandığımız 12 Ağustos 2016 tarihinden bugüne, çağımızın bu 

gerçekliğinin ve “Yeni Nesil” Üniversite anlayışının gerektirdiği dönüşüme bağlı olarak sahip 

olduğumuz insan kaynağı potansiyelimizi ve diğer imkânlarımızı daha etkin kullanabileceğimiz 

akademik, kurumsal, fizikî, sosyo-kültürel vb. alanlarda Üniversitemizin tümünü kapsayan 

yenilik ve düzenlemelerin hedeflendiği geniş, kapsamlı bir çalışma planı hazırlayarak, hayata 

geçirme gayreti içinde olduk.  

Çalışmalarımıza, tabandan başlayacak bir dönüşümün kaçınılmaz olduğu 

düşüncesinden hareketle başladık. Kurulduğu tarihten bu yana en hızlı dönüşüm sürecinden 

geçmekte olan Üniversitemizde, kalite süreçleri, akreditasyon süreçleri, yayınlar, projeler 

sürekli artan bir ivme ile dönüşüme uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Özellikle araştırma geliştirme alanında Üniversitemizin ve Erzurum’un imkânlarını 

birlikte değerlendirerek, dönüşüm süreçlerinin paydaşlarla birlikte tasarlanması gereği ile 

şehrimize ve ülkemize katma değer sağlayacak yenilikçi projeleri hayata geçirmeyi hedefledik.   



            

       

 

Üniversitemizde başlattığımız dönüşüm çalışmalarına, gelenek hâlini almış Atatürk 

Üniversitesi anlayışı ve standartları ile yön veriyoruz.  

Şehrimizle, bölgemizle ve yaşadığımız toplumla bütünleşmek, Üniversitemizin yetkin 

olduğu alanlarda topluma hizmet etmek ve yaşadığımız bölgeyle uyum içinde gelişmeyi 

sağlamak bizim için büyük önem arz ediyor. Yaşadığımız toplumun öncelikli gereksinim 

alanlarını belirlemek ve bu alanlarda sahip olduğumuz imkânları kullanmak suretiyle çözümler 

üretmek için çalışıyoruz. Odağımızda daima değişim ve dönüşüm yaratacak projeler yer alıyor.  

Ciddi bir dönüşüm sürecinde olan Üniversitemizin kısa zamanda küresel bilim 

merkezlerinden birine dönüşmek suretiyle, dünyanın saygın yeni nesil üniversiteleri arasındaki 

yerini alacağına olan inancımız sonsuzdur.  

Bu bağlamda yoğun gayret, özveri ile sizlerin destek ve katkılarınızla 

gerçekleştirdiğimiz çalışmaların başarılı sonuçlarını kurumsal bilincimizin bir gereği olarak 

sizlerle paylaşmak ve bundan sonra Üniversitemiz adına daha güzel, etkili hizmetler 

sunabilmek için tenkit ve tekliflerinize ihtiyaç duymaktayız. Dönüşüm çerçevesinde bugüne 

dek yaptığımız bütün çalışmaları, hedeflerimizin gerçekleşen kısmını siz değerli 

mensuplarımızın dikkatlerine sunuyor, katkılarınızı bekliyoruz. Saygılarımla 

 

Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI 

Rektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

       

 

 

 

AR-GE FAALİYETLERİ 

1. Üniversitemizde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar için 8 farklı alanda (Eğitim, Spor, 

Bilim ve Teknoloji, Sosyo-Kültürel Faaliyetler,  Tarım ve Hayvancılık, Sağlık, Yapı 

İşleri ve Basın) kısa, orta ve uzun vadeli Eylem Planı hazırlandı. (Her ay düzenli bir 

şekilde komisyonlar toplanarak aylık durum değerlendirmesi yapılmaktadır). 

2. Proje hazırlama kültürünü daha yaygın hale getirmek için her Fakülteye bir proje 

koordinasyon ofisi açıldı. Her fakültenin ve her bölümün bir sorumlusu bulunmaktadır, 

bölüm ve fakültenin proje potansiyelleri araştırılmaktadır. 

3. BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi) yeniden yapılandırıldı. 

Atatürk Üniversitesi BAP Yönergesi yeniden oluşturulmuş ve yasal alt yapısı YÖK 

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği ile uyumlu hale getirildi. 

         - BAP Koordinasyon Birimi’nin fiziksel alt yapısı yeniden düzenlemiştir.  Kullanım alanı 

80 m2 den 520 m2 ye yükseltilerek, örnek teşkil edebilecek modern bir yapıya kavuşturulmuştur.  

         -  BAP tarafından Biyomedikal alanda Öncelikli alanlar çağrısına çıkıldı, farklı disiplinler 

arası ve ürün odaklı çalışmalara destek verilmesi planlanmaktadır.   

         -  1985 yılından günümüze yürütülmüş tüm proje kayıtları elektronik ortama aktarılmış ve 

kurum hafızası güvence altına alınmıştır.  

         -  BAP fonlarının AR-GE dışında kullanılmasının önüne geçilmiş ve fonlar AR-GE 

çalışmalarına yönlendirilmiştir. Böylece fonların etkin ve verimli kullanımı sağlanmıştır.  

         - Proje önerileri yılda iki dönem halinde verilirken, yeni düzenleme ile 7/24 olacak şekilde 

araştırmacının istediği zaman proje önerisi yapabileceği düzenlemeler uygulamaya alınmıştır. 

         -  Satın alma işlemleri dijital ortama alınmış ve http://bapsis.atauni.edu.tr/ web adresinden                              

Türkiye genelinde duyuruya çıkılarak görünür ve şeffaf olması sağlanmıştır.  

          - Proje türleri çeşitlendirilmiş ve Üniversitemizin stratejilerine uygun olarak yeniden 

yapılandırılmıştır. Bu kapsamda bütçeleri 6.000 TL den 300.000 TL ye varan on sekiz farklı 

proje türü oluşturulmuştur.  

 -Proje önerilerinin değerlendirmesinde Üniversite içi değerlendirmeye son verilerek diğer 

üniversitelerinin öğretim üyelerinin proje önerilerini değerlendirmesi sağlandı. Bütçesi 100.000 

TL de küçük olan projeler elektronik olarak iki dış hakem değerlendirmesine sunulmaktadır. 



            

       

 

Bütçesi 100.000 TL den büyük proje önerileri ise TÜBİTAK modeli panel uygulaması ile 

değerlendirilmektedir. Dördü diğer üniversitelerden olmak üzere beş panelist belirlenmekte ve 

proje önerilerinin sağlıklı ve şeffaf olacak şekilde değerlendirilmesi sağlanmıştır.  

-2017 yılı içerisinde değişik proje türlerinde toplam 124 adet proje 8.057.101 TL bütçe ile 

desteklenmiştir. Ayrıca 2017 yılında onaylanmış ve sözleşme bekleyen 15 adet proje 

bulunmaktadır. Sözleşme bekleyen projelerin toplam bütçesi 1.398.232,64 TL’dir.     

- Patent başvurularında yapılan masrafların üst sınırı kaldırıldı, patent destek komisyonu 

kuruldu, Üniversitemiz adına 2016-2017 yıllarında Ulusal ve Uluslararası 40 patent başvurusu 

yapıldı. 

4. Proje Ofisi Koordinasyon Birimi yeniden yapılandırıldı: Proje Ofisi proje yazma 

desteği, bilimsel destek ve teknik destek hizmetine aktif olarak başladı.  

Akademisyenler Proje Ofisine gelerek, proje yazım süreci hakkında detaylı bilgi 

almaktadır. 

- 12 kişilik yürütme kurulu ve 50 kişilik danışma kurulu oluşturuldu. 

- 185 öğretim üyesine teorik ve uygulama kapsamında kurs verildi. 

- 46 öğretim üyesine mentör kapsamında proje yazımı eğitimi verildi ve devam 

etmektedir. 

- 80 TÜBİTAK ve Dış fon Kaynaklı projeler için panel yapılarak öğretim üyeleri 

desteklenmiştir. 

- 350 kişiye teknik destek sağlanmıştır. 

- 3 adet konferans düzenlenmiştir. 

-  20 Fakülte birebir ziyaret edildi. 

- 2 Adet 2237 TÜBİTAK projesi yapılmıştır. 

- 18 adet disiplinlearası proje desteği verilmiştir. 

- 1 adet Avrupa Birliği Projesi desteği verilmiş ve proje çıkarılmıştır. 

- Proje ofisinde “30 mentör - 30 proje” uygulaması başlatılmış, bir sonraki 

TÜBİTAK proje verme tarihinde 1001 projesi olarak sunulması planlanmaktadır. 

5. Tüm öğretim üyelerine proje anket formu gönderildi, gelen cevapların tamamı 

incelendi, değerlendirildi. 



            

       

 

6. Ulusal ve uluslararası sanayi kuruluşları ile iş birliği anlaşmaları yapıldı: Aselsan, 

Havelsan, FNSS, Türk Telekom, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Estaş, 

Termodinamik vb. 

7. TÜBİTAK’a Eylül 2017 tarihi itibarıyla 70 proje sunuldu. 

8. ATATEKNOKENT de Yem sanayi ve İlaç sanayi alanlarında tematik sektör 

çalıştayları düzenlendi. Farklı alanlarda da yapılması planlanmaktadır. 

9. Sporcu performansının geliştirilmesi projesi ile Buz Müzesi projeleri Kuzeydoğu 

Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından desteklendi. Çalışmalar devam 

etmektedir. 

10. BAP, PROJE OFİSİ, DAYTAM ve TEKNOKENT’in tanıtım, proje kültürü oluşturma 

ve proje yazma eğitimleri devam etmektedir. 

11. Erzurum ve çevresinde 40 üzerinde sanayi kuruluşu ziyaret edildi. Sonuçlar 

değerlendirildi, şubat ayı içerisinde üniversite sanayi iş birliği çalıştayı düzenlenecek. 

12. Üniversitemizde tüm fakültelerin ortak bilimsel çalışma yapmalarını sağlamak ve iş 

birliğini geliştirmek için “Proje Pazar”ı yapıldı. 

13. ATA TEKNOKENT, TEM (Türkiye Ekonomi Bankası-TİB(Türkiye İhracatçılar 

Birliği) Girişim Evinin 10.’suna Aday Oldu. Kabul edildi kuruluş çalışmaları devam 

ediyor. 

14. Disiplinler arası çalışmalar için, farklı fakültelerden akademisyenlerin katılımıyla 

çalışma grupları oluşturuldu. 

15. Üniversitenin öncelikli alanları belirlenerek bu alanlarda çalışacak gruplar oluşturuldu. 

16. DAYTAM (Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi), Atatürk 

Üniversitesinin Nano-Teknoloji ve genetik alanda çalışma yapan araştırmacılarına da 

açıldı. Analiz için gelen numunelerin istatistikleri tutulmaya başlandı. Her cihaz için 

dönüşümlü olarak çalışabilecek üç uzman görevlendirildi. Bu görevlendirilmelerin ve 

iş akışlarının ortak bilgisayardan takip edilebilmesi sağlandı.  Üç kez eğitim kursu 

düzenlendi. DAYTAM tanıtımı için İngilizce, Rusça, Farsça ve Türkçe el broşürleri 

bastırıldı. DAYTAM’da üst düzey görüntüleme sistemi olan 120 kV’lık Geçirmeli 

Elektron Mikroskobu (TEM) kuruldu. 

17. Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) 

bünyesinde, Kalkınma Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesi desteğiyle 2012 yılından 



            

       

 

itibaren başarıyla yürütülen, Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasında bulunan en 

büyük astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri alanındaki temel bilim yatırımı olan 

"Doğu Anadolu Gözlemevi’nin (DAG) kurulum çalışmaları, 2500 dönümlük DAG 

yerleşkesi için tahsisli ve tapulu 3170 metre rakımlı Erzurum/Konaklı-Karakaya 

Tepesi’nde tüm hızıyla devam etmektedir 

 

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ 

 

18. Uluslararası çalışmaları daha etkin hale getirmek için, her ülkeye ülke temsilcileri 

ataması gerçekleştirildi. Üniversitemiz aşağıda adları verilen Üniversitelerle işbirliği 

protokolleri imzalandı. 

FİLİSTİN (İkili Anlaşmalar) 

1.Al-Quds University  2.Al-Qasemi Academy 3.An-Najah National University 

İRAN (İkili Anlaşmalar) 

1.University of Tabriz 2.Tabriz University of Medical Sciences 3.University of Bonab 

RUSYA (İkili Anlaşmalar ve Mevlana Anlaşmaları) 

1.Voronez State University  2.Voronez State Agrarian University 3.Tambov Tecnical State 

University  4.Voronez State Medical Academy 

MALEZYA (İkili Anlaşma) 

University of Putra Malaysia (UPM)  

UKRAYNA  (İkili Anlaşma) 

 Ostroh Academy National University  

KIBRIS (İkili Anlaşma) 

Yakın Doğu Üniversitesi 

 



            

       

 

KAZAKİSTAN (İkili Anlaşma) 

Bolashak University 

ÜRDÜN (İkili Anlaşmalar) 

Ürdün Üniversitesi 

Tabarak Uluslararası Dil Akademisi 

Yunus Emre Enstitüsü 

Princess Sumaya Üniversitesi 

19. Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Rusya’dan Moskova Devlet Üniversitesi 

SAI Enstitüsü ile bilimsel amaçlı işbirliği protokolü imzalandı (MASS-DIMM Sistemi 

kurulumu ve ortak çalışmalar). 

20. 2017 yılında 56 Öğretim üyesi İngilizce kurs için yurtdışına gönderildi. Yurtdışı dil 

kursu için 2. Dönem müracaatları alındı ATASEM de kurslara başlandı. 

BİLİŞİM ÇALIŞMALARI 

21. Birimlerin bilgisayar ihtiyacının karşılanması için 700 adet bilgisayar alınarak dağıtımı 

yapıldı. 

22. Merkezi yerleşkedeki yeni binalara fiber optik kablo çekildi. 

23. Akademik unvan değişimlerinin takibi için “Unvan Hak Kazanım Modülü” hazırlandı 

ve web sayfası üzeninden Akademik Atamalar linki ile kullanıma açıldı.  

24. Lojman Yönetim Sistemi’ne (LBYS) geçildi.  

 

BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 

25. İletişim Fakültesi, Tıp, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri Fakültesinden yurt içi ve yurt 

dışından birçok katılımcı desteğiyle 2-3 Kasım 2017 tarihleri arasında “Uluslararası 

Sağlıkta İletişim Sempozyumu” yapıldı. 

26. EYOF Sokağı ve Çarşısı planlandı ve yapıldı. 

27. Tüm akademik birimlerde “230 Kitaplık Genel kültür rafı” oluşturuldu. 

28. Engelli öğrencilerimize yönelik “Engelli Şenliği” düzenlendi. 

29. Erzurum, Rize, Bursa, Ankara ve Tebriz’de eğitim fuarlarına katılım sağlandı. 



            

       

 

30. Üniversitemiz sosyal medya hesapları üzerinden öğrenci ve diğer mensuplarımıza 

yönelik “Kampüste Sonbahar” konulu fotoğraf yarışması düzenlendi. 

31. 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi günü münasebetiyle “15 Temmuz Demokrasi 

Anıtı” tanzim edildi. “Vatan Bizimdir” konferansı düzenlendi. Demokrasi yürüyüşü 

tertip edildi. 

32. 15 Temmuz Şehitleri anısına Üniversitemiz tarafından düzenlenen etkinlikler kitapçık 

haline getirildi. 

33. “249 Şehide 249 Fidan” dikme programı düzenlendi. 

34. Üniversitemizin tanıtımı için İngilizce tanıtım broşürü hazırlandı ve yurtdışı eğitim 

fuarlarında dağıtıldı. 

35. Üniversite tercihleri.com sitesi üzerinden tercih döneminde 5 dilde tanıtım faaliyetleri 

gerçekleştirildi. Hazırlanan tanıtımlar video paylaşım siteleri üzerinden (Kasım 2017 

itibariyle) 318 bin kişi tarafından izlendi. 

36. Türk standartlarının tüm setlerine tam abonelik yapıldı. 

37. Üniversitemiz öğrencilerine yönelik etkinlikler kapsamında, çeşitli ihtisas alanlarında 

konuşmacı ve panelistler çağırılarak 250’den fazla konferans ve panel düzenlendi. 

38. Öğrenci kulüpleri ile seri toplantılar yapılmak sureti ile yakından ilgilenilerek faaliyet 

göstermeyenler, danışmanı, başkanı vs. olmayanlar belirlendi güncelleme yapıldı.  

39. TÜBA- Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) Yıllık 

Değerlendirme Toplantısı Açılış Töreni ve GEBİP Konferansı, Atatürk Üniversitesinde 

gerçekleşti. 

40. Türk Kardiyoloji Derneği tarafından 3-4 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen 

“Akut Kardiyak Bakım & EKO & TEE” kongresine ev sahipliği yapıldı. 

41. 17-18 Ekim tarihlerinde “Ziraat Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması” konulu 

çalıştay düzenlendi. 

42. Engelli öğrencilerimizin başarılarını konu alan Dünya Engelliler gününde “Sporun 

Kahramanları” konulu panel düzenlendi. 

43. Fen Fakültesi Fizik Bölümü kapsamında 150 civarında Avrupa Yüksek Öğrenim 

Kurumunun katılımı ile gerçekleştirilen “Horizens in Physics Education (HOPE)” 

başlıklı Avrupa birliği projesinde Türkiye’yi temsilen tek kuruluş olarak katılım 



            

       

 

sağlanmış olup, Bu program çerçevesinde programlar ve bunlara ait müfredat 

değerlendirilmiştir. 

44. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitümüzde hazırlanan yüksek lisans ve doktora 

tezlerinin resmi devlet kurumları bünyesinde bulunan basımevlerinde yayınlanması 

sağlanarak kamuoyunun yaygın olarak bilimsel aktivitelerden faydalanması 

sağlanmaktadır. Bu bağlamda son altı ay içerisinde Atatürk Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Araştırma Merkezinde enstitümüzde 

savunulan iki adet yüksek lisans tezinin basımı yapılarak yurt içi ve yurt dışında 

dağıtımı sağlanmıştır. Bu eserlerin Atatürk Üniversitesince hazırlanmış olması, 

üniversitemizin tanınırlığına katkıda bulunmuştur.  

 

TADİLAT, ONARIM ve MEKÂNSAL DÜZENLEMELER 

45. 110 adet yeni hobi bahçesi tanzim edildi. Öğretim Üyelerine dağıtıldı. 

46. Eski Kılıçoğlu pastanesinin yeri yeniden düzenlenerek “Şiraze” ismiyle kitap kafeterya 

olarak hizmete açılmıştır. 

47. Ana Giriş Kapısı’nın tadilatı yapıldı. 

48. Kütüphane ile Edebiyat Fakültesi arasındaki peyzaj alanında yer alan süs havuzlarının 

onarımı yapıldı ve işlevsel hâle getirildi. 

49. Lojman Camii önündeki atıl bina, modern ve otantik bir kıraathaneye çevrildi.  

50. Toplam uzunluğu 3 km olan ve Batı Kampüsü’ndeki yurtların önünden geçen yolun 

her iki tarafının dolgusu yapıldı. Peyzaj çalışmalarına hazır hale getirildi. Dolgu imalatı 

esnasında aynı bölgede birikmiş olan hafriyat, moloz ve çöplerin bertarafı sağlandı.  

51. Rektörlük arkasında yer alan anıtın tadilatı yapıldı. 

52. Rektörlük binasında artan ihtiyaçlara yönelik mekânsal düzenlemeler, projelendirme 

ve uygulama çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda; Proje Ofisi, BAP Koordinatörlüğü, 

Halkla İlişkiler ve Basın Müşavirliği yeniden yapılandırıldı.  

53. Lojmanlardaki muhtelif blokların onarımı yapıldı ve güneş enerji panelleri söküm işi 

tamamlandı. 

54. Merkezi Yerleşkenin bazı bölgelerinde çimlendirme ve otomatik sulama yapım işi 

tamamlandı. 



            

       

 

55. Kampüs genelinde bordur, asfalt, aydınlatma ve güvenlik kameraları ile ilgili 

çalışmalar yapıldı. 

56. Yoncalık Kampüsünün TOKİ’ye devri için yeni süreç başlatıldı.  

57. Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Fakültelerinin mekânsal ihtiyaçlarının giderilmesine 

yönelik projelendirme ve inşaat çalışmaları yürütüldü. 

58. Vakıf Giyim Merkezi (39. Blok altı) Öğrenci Etüt Merkezi olarak hizmeti verecek 

şekilde projelendirilmektedir. 

59. Konukevi–2’ye ek Kış Bahçesi yapımı tamamlandı, yakın zamanda hizmete 

açılacaktır. 

60. Türkiye Bursları Koordinasyon Merkezi ile Memur-Sen ve Hak-iş sendikalarının 

mekânsal ihtiyaçları karşılandı. 

61. Kariyer Merkezi için Öğrenci Yemekhanesi Binası içinde belirlenen alanda dekorasyon 

çalışmalarına başlandı. 

62. Eğitim Bilimleri Enstitüsü hizmet binasının alt katı Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve 

Güzel Sanatlar Enstitüsü olarak kullanılmak üzere dizayn edildi.  

63. Lojman Camii’nin alt katı taziye evi olarak düzenlendi. 

64. Pasinler MY Okulu ve Uzundere MY Okulu büyük onarım işi tamamlandı. 

65. Kampus genelinde değişik yerlerde asfalt yapım işi tamamlandı. 

66. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde büyük onarım ve tadilat işleri 

tamamlandı. 

67. Mühendislik Fakültesi büyük onarım işi tamamlandı. 

68. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yoncalık yerleşkesindeki kazan dairesi yenilenerek 

onarım işleri tamamlandı. 

69. İİBF Ek Bina İkmal inşaatı yapım işi tamamlandı. 

70. Diş Hekimliği Fakültesi büyük onarım işi tamamlandı. 

71. Sağlık Hizmetleri MYO’ya ait ek bina yapım işi tamamlandı. 

72. Lojmanların içerisinde bulunan spor alanlarının üzerleri ve çevresi brandalarla 

kapatıldı. 

73. Tıp Fakültesi öğrencilerinin yemek imkânından daha rahat faydalanması için 700 

kişilik yeni bir yemekhane yapıldı ve hizmete sunuldu.  



            

       

 

74. Üniversitemizin açık tribünlü spor tesislerinde çim saha, tribünler, ofisler, çatı 

tadilatları yapıldı ve daha modern bir hale getirildi. 

75. Üniversitemizin kapalı spor salonu çatısı, soyunma kabinleri, ofisler, duşlar vb. 

yenilendi. 

76. Başta ısı merkezi olmak üzere ekonomik ömrünü tamamlamış birtakım yapıların 

sökümü gerçekleştirildi.   

77. Gıda ve Hayvancılık Araştırma ve Uygulama merkezi modernizasyonu kapsamında 

koyunculuk, tavukçuluk ve sığırcılık ünitesi modernize edildi.   

78. Ziraat Fakültesi laboratuvarlarının altyapılarının iyileştirilmesi çalışmaları başladı. 

79. Üniversitemiz Master Plan’ın 1/5000 ve 1/1000’lik haritaları tamamlandı.  

80. Atatürk Üniversitesi Manej Tesisi tamamlandı. 

81. Açıköğretim Fakültesi Sınav Merkezi Bina Tadilatı tamamlandı.  

82. Kampüsün değişik yerlerinde ortaya çıkan birçok alt yapı sorunu giderildi. 

83. Kampüsün CBS tabanlı altyapı şebeke paftasının hazırlanmasına yönelik komisyon 

kuruldu, çalışmalara başlandı.  

84. Ulaşım Komisyonu kurularak kampüs ulaşımının bilimsel ölçekte ele alınması 

sağlandı.  

85. Trafik akışını zorlaştıran ya da karla mücadeleye engel olan bazı güzergâhlardaki 

delinatörler kaldırılırken, bazı noktalara, yol kenarına park etmenin önüne geçmek için, 

yeni delinatör çaktırıldı.  

86. Araç filosu genişletildi, karla mücadele için yeni traktör alındı.  

87. Araçların anlık olarak takibi için tüm araçlara Araç Takip Sistemi kuruldu ve benzin 

pompaları modernize edilerek kartlı sisteme geçildi. 

88. Tüm kampüs alanında kanalizasyon şebekeleri temizlenip kayıp bacaların 

yükseltilmesi gerçekleştirilmiş ve projelendirilmesi yapıldı.   

89. Çeşitli birimlerin eşanjör daireleri yenilenip ihtiyaç olan birimlere doğalgaz kazanı 

konuldu.  

90. Merkezi Yerleşke ile Pasinler MYO Yerleşkesinde taş kaplama ve bordür çalışmaları 

yapıldı.  

91. Yerleşkemizin değişik yerlerine asfalt kaplama yapıldı.  



            

       

 

92. Yarımca Yolu Kavşağı ile Koyunculuk Tesisleri arasına yaklaşık 3,5 km uzunluğunda 

çevre duvarı yapıldı.  

93. Üniversitemizin tüm birimlerine hizmet edecek hurdalık alanın çevre duvarı yapıldı.  

94. Merkez yerleşkedeki bazı yollar ve park alanlarına yatay işaretleme yapıldı.  

95. Merkez Kütüphanede bulunan kitaplar için kitap dezenfekte cihazı (Book Shower) 

hizmete sunuldu. 

96. Kampüs genelinde kuruyan/bozulan yeşil alanlar çimlendirildi.  

97. Ağaçlık alanlarımızdan kuruyan ve devrilen ağaçların çıkarılması, hastalıklı olanların 

ayıklanması yapıldı, kampüs genelinde ağaç budama ve bakım çalışmaları yürütüldü. 

98. Kampüsümüz genelinde süs bitkileri ve çiçek dikim faaliyetleri gerçekleştirildi.   

99. Kampüsün CBS tabanlı altyapı şebeke paftasının hazırlanmasına yönelik çalışmalar 

tamamlandı. Yeni altyapı çalışmaları doğrultusunda güncellenmesine devam 

edilmektedir.  

100. Eski ve yeni piknik alanlarımızın kapsamlı bakım ve onarımları yapıldı.  

101.  Kampüs ana giriş kapısı kumlama tekniği ile komple temizletildi. 

102.  Lojmanlar bölgesi ile Batı Kampüsünün güvenliğinin daha etkin sağlanması için 

güvenlik noktaları oluşturuldu.  

103.  60. Blokta tek kişilik asansör deneme amaçlı yapılarak hizmete açıldı.  

 

ALTYAPI SİSTEMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

104. 29.300 m2 kapalı alana sahip, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, öğrencilerine hizmet 

vermeye başladı. 

105.  7.715 m2 kapalı alana sahip Okuma Salonu Binası tamamlandı öğrencilerimizin 

hizmetine açıldı. 

106.  Merkez Kampüs, İspir ve Oltu Yerleşkelerinde trafo, jeneratör ve aydınlatma işleri 

yapılmış, elektrik altyapısındaki eksiklikler giderilmiş, karanlık alanlardaki aydınlatma 

problemleri giderildi. 

107.  Güzel Sanatlar Fakültesinde, 4 adet atölye binası yapımına başlandı. 

108. Üniversitemiz Merkezi Atölyelerinin ve araç otoparkının yenilenmesi ve daha uygun 

şartlarda hizmet verebilmesi amacıyla 17.055 m2 kapalı alana sahip yeni bina yapımına 

başlandı. 



            

       

 

109.  Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi için batı Kampüsüne mevcut akademisyen ve 

öğrenci sayısına uygun modern bir bina tasarlanmış olup, 42.300 m2 kapalı alana sahip 

bina yapımına başlandı. 

110. Üniversitemiz Horasan yerleşkesinde 1.377 m2 kapalı alana sahip bir ek bina 

yapımına başlanmış olup, kısa süre içerisinde binanın faaliyete alınması 

planlanmaktadır. 

111. Üniversitemiz batı kampüsüne yapılması planlanan Kazım Karabekir Eğitim 

Fakültesi Binalarının uygulama projeleri ihale edilmiş olup, yüklenici firma tarafından 

avan projelerin yapımına devam edilmektedir.  

112. Üniversitemiz Lojmanlar Bölgesindeki İçme suyu hattının yenilenmesi ve şebeke 

suyunun Erzurum Büyükşehir Belediyesinden temin edilmesi amacıyla içme suyu 

hattının yapımı tamamlandı. 

113. Üniversitemiz İletişim Fakültesinin ihtiyaçları doğrultusunda 3.000 m2 kapalı alana 

sahip ek bina yapım işine başlanmış olup, 2018 Yılı Eylül Ayı içerisinde binanın 

yapımının tamamlanması planlanmaktadır. 

114. Üniversitemiz lojmanlarındaki iç tesisatta doğalgaza dönüşüm yapılması mutfak ve 

banyoda kullanılan sıcak suyun doğalgaz kullanılarak sağlanması amacıyla ihale 

yapılmış olup, 2018 yılı Temmuz Ayı içerinde işin tamamlanması öngörülmektedir.  

115. Üniversitemiz Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun ikmal inşaatına başlanılmış olup 

2018 yılı Mayıs ayı içerisinde faaliyete geçirilmesi düşünülmektedir. 

 

KALİTE, PLANLAMA ve EĞİTİM FAALİYETLERİ 

116. 2019-2023 Stratejik Raporu için komisyon kurularak çalışmalara başlandı. 

117. Yabancı Diller Yüksekokulu ile Erzurum Milli Eğitime bağlı okullarda görev yapan 

yabancı dil öğretmenleri tarafından yabancı dil eğitiminin iyileştirilmesi konulu 

çalıştay yapıldı. 

118. Öğrenci, akademisyen ve şehir halkına yönelik tutum ve ilgi anketleri düzenlendi.  

119. Öğrencilerimizin sportif becerilerini öğrenmek amacıyla öğrenci bilgi sistemine 

entegre edilen online bir program hazırlanarak sporcu seçmeleri için veri bankası 

oluşturuldu.  



            

       

 

120. TURQUAZ projesi kapsamında, Atatürk Üniversitesi’nin Türkiye Yükseköğretim 

Yeterlilik Çerçevesi (TYYÇ) süreçleri ve uygulamalarının değerlendirilmesi ve mevcut 

durumun tespiti amacıyla, 12 Haziran 2017 tarihinde değerlendirme süreci 

gerçekleştirildi. Değerlendirme kurulu tarafından hazırlanan raporla yeterli ve 

gelişmeye açık yönlerimiz tarafımıza bildirildi. 

121. Turizm Fakültesi öğrencilerine uygulama imkânı sağlayacak Uygulama Oteli 

hizmete açıldı. 

122. Ziraat Fakültesi ile Veteriner Fakültesi’nin Çiftlikleri, Rektörlüğe bağlı iki yeni 

araştırma merkezi olmak üzere suretiyle yeniden yapılandırıldı.  

  -Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi.  

  -Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi.  

123. Hemşirelik Fakültesi’nin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden ayrılması için gereken 

süreç tamamlandı ve Hemşirelik Fakültesi de bağımsız olarak eğitim-öğretime başladı. 

124. Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde bölümler açılarak aktif hale getirtildi.   

125. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü aktif hale getirtildi. 

126. Kampüsteki Fakülte, MYO ve Enstitüler ziyaret edilerek sorunları yerinde dinlendi. 

Ayrıca başta Araştırma Merkezleri olmak üzere, gerek duyulan tüm birimlerden brifing 

alındı. 

127. Birimlerin öğretim üyesi ve öğretim elemanı ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun 

çaba sarf edildi ve 18 (On Sekiz) ayrı ilana çıkıldı. 

SOSYAL İMKÂNLARIN GELİŞTİRİLMESİ ve SOSYOKÜLTÜREL FAALİYETLER 

128. Bu yıl Üniversiteler arası düzenlenen spor müsabakalarında 147 üniversite arasında 

30 altın, 15 gümüş ve 20 bronz madalya alarak toplamda 65 madalya ile tüm 

üniversiteler arasında Üniversitemiz birinci oldu. 

129. Üniversitemiz, 2026 kış olimpiyatları için oluşturulan komitede, 3 şehir 

üniversitelerini temsilen toplantılara katılmaktadır. 

130. 2 yıl aradan sonra bahar şenlikleri düzenlendi. 

131. Yabancı uyruklu öğrencilerimize (misafir öğrenciler) yönelik uluslararası öğrenci 

şenliği düzenlendi. Geleneksel hale getirilecek. 



            

       

 

132.   Kırgızistan’da yapılan Türk Dünyası Güreş Şampiyonasında Üniversitemiz birinci 

oldu.  

133. Samsun’da yapılan İşitme Engelli Dünya Olimpiyatlarında Üniversitemiz öğrencileri 

Judo dalında Olimpiyat şampiyonu oldu. Ayrıca, Karate dalında da dünya Olimpiyat 

şampiyonluğunda 3.’lük elde edildi. 

134. 10 yıldır kurulamayan Üniversitemiz Türk Halk Müziği Korosu kuruldu ve 2 konser 

gerçekleştirildi. Bu yıl da konserlerine devam edecektir. 

135. Hentbol takımımız 2.lig müsabakalarında başarılı olarak 1.lig’e terfi etti. 

 

DESTEKLER, BURSLAR ve YARDIM KAMPANYALARI 

136. 60 bin öğrencimize Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in Gençlerle Başbaşa kitabı hediye 

edildi. 

137. Ramazan ayında günde ortalama 2000 öğrencimize iftar yemeği verildi.  

138. 264 öğrenciye Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı üzerinden burs verildi.  

139. STK’ların talepleri doğrultusunda ağaç sağlıklaştırma faaliyetlerinden elde edilen 

yakacaklardan 100 aileye yakacak yardımı yapıldı.    

140. Öğrencilerin ulusal düzeydeki sportif etkinliklere katılımının sağlanması için araç ve 

malzeme bakımından güçlü destek verildi.  

141. Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı üzerinde 260 öğrenciye 250 TL/ay burs 

verilmeye başlandı. 

142. Halep’e dört tır dolusu ayni yardım gönderildi. 

143. Kampüsün değişik yerlerine 4 adet kabin konularak günün belli saatlerinde 

öğrencilere çorba, simit ve salep verilmektedir. 

  SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA YAPILAN GELİŞTİRMELER 

144. Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde; Üniversitemiz 

öğretim üyelerine hizmet verecek olan Atatürk Üniversitesi Akademisyenleri Sağlık 

Merkezi açıldı. 

145. Üniversitemiz Hastanesi bünyesinde; İyi Tıbbi Uygulamalar Birimi kuruldu. 

146. Üniversitemiz Hastanesi bünyesinde; Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu. Bu 

müdürlük sayesinde hemşirelik hizmetleri güçlendirildi.  



            

       

 

147. Artan ameliyathane oda İhtiyacını karşılayabilmek için bir ameliyathane yapımı 

gerçekleştirildi. 5 ameliyat odasının da projelendirilmesi yapılarak kısa sürede hayata 

geçirildi. 

148. Nöroloji yoğun bakım ünitesine izolasyon odası yapımı gerçekleştirildi. 

149. Performans sistemindeki sıkıntıları ve oluşabilecek sorunları önceden çözmek 

amacıyla mesai dışı hizmet girişi sekreterliği kuruldu.  

150. Konsültasyon hizmetlerinin işlevsellik ve etkinliğinin arttırılması amacıyla 

Konsültasyon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu ve çalışmalarına başladı. 

151. Veteriner Fakültesi bünyesinde, 24 saat hizmet verecek olan, Hayvan Hastanesi 

açıldı, Hayvan Ambulansı temini için çalışmalara başlandı.  

152. Hastanemizde davranış kurallarını anlatan sesli ve ışıklı ikaz monitörleri yerleştirildi. 

153. Hastanede 25 kısmi zamanlı öğrenci ile rehberlik ve yönlendirme hizmeti verilmeye 

başlanıldı.  

154. Diş Hekimliği Fakültesi ameliyathanesine hijyenik klima santralı konuldu.  

 

KURUM/ KURULUŞLARLA İLİŞKİLER ve İŞ BİRLİKLERİ 

155. Basın Yayın Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, İş Dünyası, Yargı Mensupları 

gibi paydaşlarımızla toplantılar yapıldı.  

156. DAP tarafından Uzundere ilçesine kurulacak 60 sera için eğitim vermek üzere 

Uzundere Belediyesi ile protokol yapıldı.   

157. Erzurum ilimizin sivil Toplum Kuruluşları ve kurumlarının da içinde bulunduğu 

Danışma Kurulu oluşturuldu, Yönergesi Senatodan geçti Kasım 2017 tarihinde ilk 

toplantısı yapıldı.  

158. Atatürk Üniversitesi, Embriyo Transferi ile Damızlık Hayvan Üretimi için Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile protokol imzalandı. 

159. Erzurum Valiliği ile iş birliğinde Erzurum kent portalı 

(http://kentportal.atauni.edu.tr) geliştirilerek, üniversitemiz veri merkezi altyapısı ile 

şehrimizin hizmetine sunuldu.  

160. Üniversitemiz web sayfasına Görüş Bildir butonu kondu. Bu buton ile tüm 

paydaşlardan farklı fikirler alınıp değerlendirilmektedir. 



            

       

 

161. Atatürk Üniversitesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında Bilimsel İş birliği 

Protokolü İmzalandı. 

162. 12 Ekim 2017 Tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünün ortaklaşa 

düzenlediği “Erişilebilir Üniversiteler Semineri Erzurum” toplantısına ev sahipliği 

yapıldı.  

163. Ziraat Fakültesi ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğince yürütülen 

çiftçilere yönelik eğitim faaliyetlerine başlandı. Bu kapsamda Çiftçi eğitimine devam 

edilmektedir. Çevre ilçe ve köylerde bulunan çiftçiler her hafta davet edilerek eğitim 

verilmektedir. 

164. Küçükbaş hayvan banyosu üretilerek DAP kapsamında Doğu Anadolu’nun tüm 

illerine dağıtıldı. 

165. Tarım Politikası çalışmaları için il ve ilçe Ziraat odası Başkanları ile komisyon 

oluşturuldu 

166. Erzurum Cumhuriyet Baş Savcılığı ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol 

yapılarak Kampüsün Dadaşkent sınırına 15 bin adet ağaç dikildi.    

167. 1416 sayılı Kanun kapsamında, Yükseköğretim Kurumları adına yurt dışında 

lisansüstü öğrenim gören öğrencilere yönelik, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 12 

Üniversitenin katılımıyla Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde program 

gerçekleştirildi. 

168. Erzurum Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk 

Gelişimi Programı ve Yakutiye Kaymakamlığı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü yapıldı.  

169. İlahiyat Fakültesi, Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilimsel ve kültürel İşbirliği 

anlaşmaları yapıldı: Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzurum İl Müftülüğü, Ukrayna 

Üniversitesi, İran Üniversitesi Ukrayna Ostroh Academy Üniversitesi Beşeri Bilimler 

Fakültesi arasında eğitimde iş birliği anlaşmaları imzalandı. 

170. Deprem araştırma Merkezi ile BÜ Kandilli Rasathanesi ile karşılıklı veri paylaşımı 

için işbirliği protokolü hazırlandı.  

171. Atatürk Üniversitesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)  

tarafından Erzurum, Erzincan ve Bayburt illeri için gelişme planlarının oluşturulmasını 



            

       

 

ve bu planların hayata geçirilmesine yönelik uygulama stratejilerinin belirlenmesini 

içeren “TRA1 Bölgesi Senaryo Bazlı İl Gelişme Stratejilerinin Hazırlanması” Projesi 

İçin Sözleşme imzalandı. 

EĞİTİM –ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 

172. Atatürk Üniversitesinin 2016 yılı için hazırlanan İç Değerlendirme Raporu 

kapsamında, Kurumsal Dış Değerlendirme süreci, Yükseköğretim Kalite Kurulu 

tarafından 15-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.  Atatürk Üniversitesinin 

kalite güvence sistemi, kurum vizyonu, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, 

toplumsal katkı, yönetim sistemi ve kurumsal karar alma süreci alanlarında mevcut 

durumların yeterli ve geliştirmeye açık yönlerini inceleyerek hazırlanan Geri Bildirim 

Raporu üniversitemize iletildi. Atatürk Üniversitesi Kalite Komisyonu tarafından 

değerlendirme aşamasında olan rapor, tamamlandıktan sonra YÖK ve Atatürk 

Üniversitesi Web sayfalarında yayımlayarak kamuoyuna duyurulacaktır. 

173. Üniversitemize yeni başlayan öğrencilere (11.800) yönelik uyum programları 

gerçekleştirildi. Uyum programları kapsamında “Kampusa Hoş geldin Konserleri” 

düzenlendi. 

174. Üniversitemiz web sayfası yenilendi. 

175. 3 dilde tanıtım filmlerimiz hazırlanmaktadır. Web sitemizin İngilizce, Rusça ve 

Arapça sayfalarının çalışmalarına başlandı. 

176. 100/2000 doktora programı çalışmaları tamamlandı. Her dönem öncelikli alanlarla 

ilgili Üniversitemiz proje vermektedir şimdiye kadar 62 öğrenci kontenjanı alındı. 

177. Pedagojik formasyon sertifikalarının ÖBS üzerinden üretilmesi gerçekleştirildi. 

178. Online anket yapma ve yayınlama sistemi yapılarak kullanıma sunuldu. 

179. Dijital arşiv projesi tamamlanarak, eski mezunların da sisteme alınması sağlandı. 24 

saat içinde veriler doğrulanarak YÖKSİS’e girilmesi sağlandı. 

180. TYYÇ süreci için kullanılmakta olan ders bilgi paketi sistemi, yazılan yeni modül 

sistemi ile öğrenci bilgi sistemi içerisine alındı.  

181. PSİM, DeepFreeze, Radmin, Net Support School, SYMS Endopoint, Trendmicro, 

Karspersky, ArcGIS, ANSYS programlarının lisansları alındı. MATLAB programının 

tüm modülleri ile lisansları alındı ve sunucular üzerinden dağıtımı yapıldı. 



            

       

 

182. Atatürk Üniversitesi idari ve akademik birimler için SMS portal uygulaması 

tamamlandı. 

183.  Birimlerin içerik girmeleri için kullandıkları portal modülleri çoklu dil seçeneği 

sağlayacak şekle getirildi. 

184.  Veteriner Fakültesi hayvan hastanesi hasta iş ve işlemlerinin takibi için hastane 

otomasyonu yazıldı. 

185. Üniversitemizin 1957-2016 yıllarına ait yayınlarının listelendiği Web sitesi yazılımı 

yapıldı ve yayına alındı. 

186.  ÖSYM’nin yeni rest servislerine entegre olundu. 

187. Atatürk Üniversitesi yerleşke alanında oluşturulacak veri merkezi (Data Center) için 

proje hazırlandı ve ilgili bakanlığa iletildi. 

188. Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan eğitim ortamlarında etkileşimin önemi göz önüne 

alınarak geliştirilen bu portalın amacı, Açıköğretim öğrencilerinin; ders içerikleri, 

uzmanlar ve birbirleri ile olan etkileşimlerini artırmaktır. Öğrencilerimiz bu portal 

sayesinde; Güncel ders içeriklerine ders videolarına, etkileşimli kitaplara anında 

ulaşabilecek, Öğrenciler “Kendi Özetini Çıkar” modülü ile ders içeriklerinin tamamen 

kendilerine özel özetini çıkarabilecek, Ders Uzmanları tarafından yönetilen “Soru-

cevap-ödev” modülü ile uzmanların ders içeriklerini kapsayan araştırma ödevi, açık 

uçlu sorular, çoktan seçmeli sorular, boşluk doldurma gibi etkinliklerine senkron veya 

asenkron şekilde katılım sağlayabilecek, Ders uzmanları tarafından yönetilen 

“Tartışma Odası” modülünde ders içerikleri ile ilgili tartışma soruları çerçevesinde 

öğrencilerin birbirleri arasında senkron ve asenkron olarak etkileşim kurmalarına 

imkan vererek bilgi ve tecrübe paylaşımına imkan verecek, Belirlenen saatlerde Ders 

uzmanları ile doğrudan iletişim kurabilecek, şekilde tasarlanan bir yapı 

oluşturulmuştur. 

189. Görme ve İşitme Engelli Öğrencilere Yönelik İçerik Geliştirilmesi Görme engelli 

öğrenciler için Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, 

Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerine yönelik tüm ünitelerin seslendirmesi 

yapılmıştır. Ayrıca bu ses dosyaları tüm öğrencilerin kullanımına açılmıştır. İşitme 

engelli öğrenciler için de Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi II, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerine yönelik uzun özet videoları 



            

       

 

hazırlanmış ve sisteme aktarılmıştır. Yine aynı şekilde bu video dosyaları tüm 

öğrencilerin kullanıma açılmıştır.  

190. Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yürütülmekte olan programlara kayıtlı 

öğrencilerden engelli, gazi, gazi yakını ya da şehit yakını olan toplam 5249 kişiye 

ücretsiz okuma fırsatı sunmak üzere harç/materyal ücreti muafiyeti yapılmıştır. 

191. Çevrimiçi (online) çalışan “Blok Uygulama Sistemi”, “Kurum İçi Dilekçe Takip 

Sistemi”, “Dilekçe Cevap Sistemi”, “Sınav Soru İtiraz Sistemi”, “Sınav Sonuç İtiraz 

Sistemi”, “Personel Takip Sistemi”   hazırlandı ve kullanıma açıldı. 

192. Başta görme engelli öğrenciler için olmak üzere bütün öğrencilerimize yönelik sesli 

kitapların hazırlanması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Bir ders için model uygulama 

geliştirildi. 

193. Sadece PDF formatında hazırlanmış e-kitapların içerik zenginleştirme teknikleri ile 

etkileşimli elektronik-kitaplar (e-pub, animasyon/simülasyon, artırılmış gerçeklik, 

sanal sınıf, kavram haritası vb) yoluyla öğrencilere sunulması için hazırlık çalışmaları 

başlatıldı. Bir ders için model uygulama geliştirildi.  

194. Açıköğretim Fakültesi’ne ait sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, 

Google Plus) aktif hale getirildi. 

 

İDARÎ DEĞİŞİKLİKLER ve DÜZENLEMELER 

195. İdarî bağlamda bir takım yapısal değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda Genel 

Sekreterliğe bağlı olan; Isı Merkezi ve Merkezi Atölyeler, Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı’na; Araç İşletme, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na; E-Kartlar Merkez 

Müdürlüğü ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bağlandı. 

196. Doğrudan Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin harcamaları mali disiplin altına alındı. 

197. Merkezi atölyeler, Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için daha 

aktif hale getirildi ve malzeme bakımından desteklendi.  

198. Bankalarla görüşmeler yapılarak vadeli ve vadesiz hesaplar, Üniversitemiz 

menfaatine, lehine olacak şekilde yeniden yapılandırıldı. 

199. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, teknik personel ve paket programlar 

bakımından güçlendirildi. 

 



            

       

 

MEVZUAT GELİŞTİRME 

200. Üniversitemiz Senatosundan farklı birimlere ait yönerge ve yönetmelikler geçirilerek 

uygulanmaya başlandı. 

201. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren yayın şefliğinin “Yayınevi Müdürlüğü” 

olarak hizmet verecek şekilde hukuki ve fiziki alt yapıları oluşturuldu.  

202. Kampüsümüzdeki trafik akışının daha kontrollü ve düzenli sağlanabilmesi için 

“Trafik Yönergesi” hazırlanarak senatodan geçirildi.  

203. Yurtdışı uçak biletleri ve uçuş milleri ile ilgili düzenleme yapıldı. 

204. Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLMER) adıyla kurulan 

birimin adı Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATATÖMER) olarak 

değiştirildi ve birimin yönetmeliği ve yönergesi yenilendi. 

205. Atatürk Üniversitesi Lojman Yönetmeliği hazırlandı.   

206. Atatürk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi 

hazırlandı. 

207. Atatürk Üniversitesi Sosyal Tesisler Kurma ve İşletme Yönergesi hazırlandı. 

208. Proje Geliştirme Koordinasyon Ofisi Yönergesi hazırlandı. 

209. Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konsey Yönergesi hazırlandı.  

210. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği hazırlandı. 

211. Atatürk Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi hazırlandı.   

212. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi hazırlandı.  

213. Dış İlişkiler Ofisi Yönergesi hazırlandı. 

214. Açıköğretim Fakültesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek 

Ödeme/Performans Ücretinin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin 

Yönerge hazırlandı. 

215. Atatürk Üniversitesi Sosyal Tesisler Kurma ve İşletme Yönergesi hazırlandı. 

216. Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği hazırlandı. 

217. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi hazırlandı. 

218. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Biriminin yeniden yapılanması 

çalışmaları ve Yükseköğretim Kurumu Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği 

hazırlandı. 

219. Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi Yönergesi hazırlandı.  



            

       

 

220. Atatürk Üniversitesi Akademik Teşvik Yönetmeliği hazırlandı. 

221. Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hazırlandı. 

222. Atatürk Üniversitesi Sosyal Tesisler Kurma ve İşletme Yönergesi hazırlandı. 

223. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak 

 Ek Ödeme/Performans Ücretinin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara 

İlişkin Yönergesi hazırlandı. 

224. Atatürk Üniversitesi Sosyal Tesisler Kurma ve İşletme Yönergesi hazırlandı.  

225. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi hazırlandı.  

226. Atatürk Üniversitesi BAP Yönergesi hazırlandı. 

227. Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi Yönergesi hazırlandı.   

228. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Yönergesi hazırlandı.    

229. Atatürk Üniversitesi Yayın Müdürlüğü Yönergesi hazırlandı.   

230. Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Ata Botanik ve Hobi Bahçeleri 

İşletme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hazırlandı. 

231. Atatürk Üniversitesi Hobi Bahçeleri Dağıtım ve Yönetim Yönergesi hazırlandı. 

232. Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Yönergesi hazırlandı.  

233. Atatürk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi 

hazırlandı. 

234. Atatürk Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü Güvenlik ve Trafik Hizmetleri 

Yönergeleri hazırlandı. 

235. Spor Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Beden Eğitim ve Spor Özel 

Yetenek Sınav Yönergesi hazırlandı. 

236. Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Giriş 

Sınavları Yönergesi hazırlandı. 

237. Atatürk Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesi hazırlandı.  

238. Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi hazırlandı.   

239. Kazım Karabekir Eğitim Fak. Atatürk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi 

Sertifika Programı Yönergesi hazırlandı. 

240. Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel 

Belgelendirme Birimi Yönergesi hazırlandı. 

241. Dış İlişkiler Ofisi Yönergesi hazırlandı.       



            

       

 

242. Atatürk Üniversitesi Yayınevi Yönergesi hazırlandı.    

243. Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği hazırlandı. 

244. Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

hazırlandı. 

245. Atatürk Üniversitesi Başarı Değerlendirme Sistemleri Uygulama Esasları 

Yönetmeliği hazırlandı. 

DİĞER 

246. Personele sunulan yemek hizmetlerinde çeşitliliğe gidildi ve alternatifli menüye 

geçildi. 

247. Oditoryum ‘da bulunan A Salonu’nun adı “15 Temmuz Milli İrade Salonu”, Merkezi 

Amfiler ‘in adı “Ata Amfiler”, Merkezi Dershaneler ‘in adı ise “Palandöken 

Dershaneleri” olarak değiştirildi.  

248. İspir Kuru Kaymağı, İspir Kurun Peyniri ve İspir Balı konusunda Türk Patent ve 

Marka Kurumuna Coğrafi İşaret tescili için başvuruda bulunuldu. 

249. Bölgesel tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ve koruma altına alınması hususunda 

Pasinler 2 ve Pasinler 6 çerezlik Ayçiçeği çeşitleri tescil edildi. Tohumluk üretimi 

başladı. 

250. Geliştirilen yeni patates çeşitleri tescile sunuldu. 

 

 

 

 

 


