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Yeni bir heyecanla hep birlikte...
Doğru bir vizyonla daha iyi hedeflere...
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Her gün bir yerden göçmek ne iyi,
Her gün bir yere konmak ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş,
Dünle beraber gitti cancağızım ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.

Prof.Dr.

Fahri YAVUZ

Rektör Adayı

Çok Değerli Öğretim Üyesi Arkadaşlarım,
Önümüzdeki dönemde üniversitemizin yönetimine öncülük edecek
Rektörün belirlenmesi süreci gittikçe yaklaşmaktadır. Yeni bir yönetim;
yeni bir heyecan, yeni bir umuttur. Gelin hep beraber bu umutları dört yıl
boyunca canlı tutabilecek ve gerçekleştirebilecek Rektörü seçmek için
en doğru kararı verelim.
Üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma yönelik hizmetlerindeki
temel amacı, fertlerin bilgiye dayalı anlayış, düşünme ve aksiyon
kapasitesini geliştirmektir. Üniversiteler, bilgi üreterek ve yayarak sadece
fertlere hizmet etmekle kalmaz; aynı zamanda toplumu şekillendiren bir
güç olma rolünü de üstlenirler.
Bu amaçlar doğrultusunda yürüyen üniversitemizi, yeni bir heyecanla,
doğru bir üniversite vizyonuyla ve hep birlikte daha iyi hedeflere
taşıyabileceğimize inandığım için Atatürk Üniversitesi Rektör Adayı
olduğumu gerek yaptığım ziyaretler sırasında, gerekse gönderdiğim
e-posta ile sizlere duyurdum.
Öğrenci, öğretim üyesi ve idari-teknik personel memnuniyeti, sürekli
eğitim ve gelişme, toplumsal sorumluluk, katılımcılık ve şeffaflık
yönetim anlayışım olacaktır. Uluslararası standartlara ulaşma yolunda
üniversitemizin tüm potansiyelini harekete geçirmek ve hatta bu
potansiyeli geliştirmek, etkin ve verimli bir akademik çalışma ortamı
oluşturmak ve adaleti sağlamak önceliklerimdir.
Ziyaretlerim sırasında siz öğretim üyelerimizden edindiğim tespitler,
çözüm önerileri ve yenilikçi düşüncelerden hareketle oluşturduğum
fakülte/yüksekokul düzeyindeki stratejileri de bu rektör adaylığı tanıtım
broşürümle birlikte takdirlerinize sunuyorum.
Üniversitemiz için en doğru kararı verme doğrultusunda desteğinizi
bekliyorum.
Selam, sevgi ve saygılarımla…

Prof. Dr. Fahri YAVUZ
Atatürk Üniversitesi Rektör Adayı
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KİŞİSEL BİLGİLERİM
2 Ocak 1964 tarihinde Erzurum’un İspir ilçesinde doğdum.
Judo, atletizm, yüzme ve masa tenisi amatörce yaptığım sporlardır.
Tamir yapmayı ve hobi bahçesinde çalışmayı severim.
Evli ve dört çocuk babasıyım.

UZMANLIK ALANLARIM
Tarım Ekonomisi
Tarım Politikası
Uluslararası Ticaret
Ekonometri
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EĞİTİMİM ve AKADEMİK ÖZGEÇMİŞİM
Lisans

: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakülkesi Tarım Ekonomisi Bölümü, 1980-1984

Yüksek Lisans

: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, 1985-1987

Çift Yüksek Lisans

: Ohio State Üniversitesi İktisat Bölümü, 1990-1992

Çift Yüksek Lisans

: Ohio State Üniversitesi Tarım Ekonomisi ve Kırsal Sosyoloji Bölümü, 1990-1992

Doktora

: Ohio State Üniversitesi Tarım Ekonomisi ve Kırsal Sosyoloji Bölümü, 1991-1994

Yardımcı Doçent

: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, 1994-1996

Doçent

: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, 1996-2003

Profesör

: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, 2003-. . . .

Ziyaretçi Öğretim Üyesi : Ohio State Üniversitesi, 2001-2002 (12 ay) / 2011 (3 ay)
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İDARİ ve AKADEMİK GÖREVLERİM
Rektör Danışmanı ve Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü, 2008-. . . .
Bölüm Başkanı, 2006-2009; 2012-. . . .
Yükseköğretim Kurulu Meslek Yüksek Okulları Çalışma Grubu Üyesi, 2010 - . . . .
Ulusal Ajans Danışma Kurulu Üyesi, 2015-. . . .
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı IPARD II İzleme Komitesi Üyesi, 2015-. . . .
Üniversiteler Arası Kurul Doçentlik Üst Komisyonu Üyesi, 2011-2015
TÜBİTAK Tarım Orman Veteriner Araştırma Gurubu Danışma Kurulu Üyesi, 2011-2014
Yükseköğretim Kurulu Bologna Uzmanı, 2009 -2014
II. Tarım Şurası Tarımsal Destekler Komisyonu Başkanı, 2004
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Danışmanı, 2003 -2005
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 2000
ESAM Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, 1996-1998
İSPA-KALDER Yönetim Kurulu Başkanı, 2007-. . . .

Dış İlişkiler Ofisi

Fahri YAVUZ

Rektör Adayı
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AKADEMİK ÇALIŞMALARIM ve YAYINLARIM
Araştırma Makaleleri (16 Ulusal, 14 Uluslararası)
Bilimsel Toplantı Bildirileri (65 Ulusal, 15 Uluslararası)
Kitaplar (6 Ulusal, 3 Uluslararası)
Kitap Bölümleri (1 Ulusal,1 Uluslararası)
Ders Notları (6 Ulusal)
Araştırma / Kalkınma Projeleri (21 Ulusal, 4 Uluslararası)
Yayım / Popüler Dergi Makaleleri (8 Ulusal, 2 Uluslararası)
Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri (1 Ulusal, 1 Uluslararası)
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ÜYELİKLERİM
Tarım Ekonomisi Derneği, 1995-. . . .
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 2003-. . . .
Amerika Tarım Ekonomisi Derneği, 2001-2002
Uluslararası Tarım Ekonomistleri Derneği, 1999-2004
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ULUSLARARASI DENEYİMLERİM
Eğitim, Araştırma ve Kurslar (6 kez)
Akademik Mesleki Toplantılar (6 kez)
Seminer, Çalıştay ve Fuarlar (14 kez)
Uluslararası Üniversitelerle İşbirliği (18 kez)

Prof.Dr.

Fahri YAVUZ

Rektör Adayı
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MEZUN ETTİĞİM LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER
Yüksek lisans (10 öğrenci)
Doktora (7 öğrenci)

ALDIĞIM ÖDÜLLER
AB Bakanlığı EVS Programı Başarılı Liderlik Tebrik/Teşekkür Belgesi, 2014
YÖK Ziyaretçi Öğretim Üyesi Bursu, 2011
Ohio State Üniversitesi Uluslararası Mezun Ödülü, Columbus, Ohio, ABD, 2011
TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılma Bursu, 2005
SCI Dergilerinde Yayın Ödülleri, TÜBİTAK ve Atatürk Üniversitesi, 2003-2006
Amerika Tarım Ekonomisi Derneği Yıllık Toplantısı Poster Finalisti Ödülü, 2001
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Fulbright Ziyaretçi Bilim İnsanı Bursu, 2001-2002
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası Yayın Ödülü, 2000		
Yüksek Öğretim Kurumu Yurtdışı Doktora Bursu, 1989-1994
Milli Eğitim Bakanlığı Yatılı Öğretmen Okulu Bursu, 1975-1978
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REKTÖR ADAYLIĞI İÇİN BİRİKİMİM
Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk 20 içerisinde yer alan Ohio State Üniversitesindeki 5 yıllık doktora eğitimim
sırasında ve sonrasında 15 ay süreyle ziyaretçi öğretim üyesi olarak edindiğim deneyimler bana uluslararası
kalitede bir üniversite vizyonu kazandırdı.
Sekiz yıldır yürüttüğüm Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü, dünya üniversitelerini
tanımamı ve uluslararasılaşma anlamında iyi bir iletişim ağı kurmamı sağladı. Rektör Danışmanlığı ise,
üniversitemizi, problemlerini, işleyişini ve idari ve akademik sorunları yakından tanıma imkânı verdi.
YÖK’te 5 yıl süreyle yürüttüğüm Bologna Uzmanlığı, Türkiye ve Avrupa yüksek öğrenimini ve üniversitelerini
yakından izleyip tanıma ve kazanımlar elde etmeme vesile oldu. Bu görevim sırasında YÖK ile üniversiteler
arasındaki ilişkilerin nasıl yürütüldüğünü gözlemleyerek önemli bir tecrübe edindim.
Üniversitemizde yürüttüğüm Bologna süreci çalışmaları, üniversitemize iyi bir ders bilgi paketi yanında AB
Komisyonunun verdiği Diploma Eki ve AKTS Etiketi ödüllerini kazandırırken, bana da üniversitemizin eğitim
problemlerini yakından öğrenme fırsatı verdi.
TÜBİTAK Tarım, Orman ve Veteriner Araştırma Grubu Danışma Kurulu Üyeliği yaparak bilimsel araştırma
projelerinin süreçleri konusunda deneyim kazandım.
Yedi yıldır yürütmekte olduğum Bölüm Başkanlığı görevim ile akademik bir birim nasıl yönetilir, üniversitedeki
öneminin ne olduğu ve üniversitenin bu temel birimleri nasıl daha aktif hale getirilerek üniversitedeki
faaliyetlerin sayı ve kalitesinin ne şekilde artırılabileceği deneyimini kazandım.
Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye çapında yürüttüğüm kalkınma projeleri ile üniversitenin bu
alandaki rolünü, üniversitenin yürüteceği bu projelerle bölgenin problemlerine çözümler üretebileceğini ve
bölgenin kalkınmasına çok ciddi katkılar verebileceğini gözlemleme şansını elde ettim.
Tarım Bakanı danışmanlığı tecrübem, üniversitemizin bakanlıklar ve/veya hükümet ile ilişkilerini sağlıklı
yürütebilmek açısından önemli beceriler kazandırdı.
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ÖNE ÇIKAN ÇALIŞMALARIM
Aşağıdaki listede öncülüğümde yapılan ve öne çıkan çalışmalarım sıralanmaktadır. Üniversiteme, ilime ve
ülkeme yaptığım bu katkıları rektör olarak çok daha fazla yaygınlaştırma imkanı elde etmiş olacağım.
Atatürk Üniversitesi’ne
Yılda 8 program ile yaklaşık 750 hareketlilik sağlayan ve Türkiye’de örnek bir Dış İlişkiler Ofisi
365 Üniversite ile İkili İlişkiler, Erasmus, Mevlana ve Farabi anlaşmaları ağı
Türkiye’de örneği olmayan üniversitemizin geliştirdiği Uluslararası Yaz ve Kış Okulları
Türkçe ve İngilizce Ders Bilgi Paketi (Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi)
Avrupa Komisyonu Diploma Etiketi Ödülü
Avrupa Komisyonu AKTS Etiketi Ödülü
Avrupa Gönüllü Hizmeti (EVS) Programı Türkiye Liderliği
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Erzurum’a
UNDP, Uzundere İlçesi Kırsal Değerlendirme Raporu
JICA, Çoruh Nehri Katılımcı Havza Islahı Master Planı Sosyo-Ekonomik Raporu
UNDP, TRA1 Tarımsal Yapı, Sorunlar, Eğilimler ve Kırsal Yatırı Alanları Raporu
AB ve Diğer Fonlar, Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi
AB ve Diğer Fonlar, 28.500 adet Çiftçi El Kitabı
Yerel Fonlar, Erzurum-Rize Yolu ve Sosyo-Ekonomik Önemi Raporu
Yerel Fonlar, İspir Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu ve Kitabı
KUDAKA, Erzurum İli Süt Üretiminde Soğuk Zincir’i Yaygınlaştırma Projesi
KUDAKA, Erzurum İli Muhtemel Tarımsal Yatırım Alanları Rehberi
Türkiye’ye
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye’de Süt Pazarlama Sisteminin İyileştirilmesi Raporu
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, II. Tarım Şurası VII. Komisyon, Destekler Raporu
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye’de Tarım Kitabı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, AB’ye Üyeliğin Türkiye Tarımına Muhtemel Etkileri Raporu
Atatürk Üniversitesi ve 5 Bakanlık, 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Uluslararası Çalıştayı
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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MİSYONU ve VİZYONUM
“Her gün bir yerden göçmek ne iyi
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş
Dünle beraber gitti cancağızım ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım”
Mevlana’nın yukarıdaki mısraları üniversite vizyonumun ilham
kaynağı olacaktır.
Atatürk Üniversitesinin eğitim, araştırma ve kamu
hizmetlerindeki temel amacı, fertlerin bilgiye dayalı anlayış,
düşünme ve aksiyon kapasitesini geliştirmek olmalıdır.
Üniversitemiz bilgi üreterek ve yayarak sadece fertlere
hizmet etmekle kalmamalı; aynı zamanda ortak değerler
doğrultusunda toplumumuzu şekillendiren bir güç olma
rolünü de üstlenmelidir.
Bu amaçlar doğrultusunda öğrenci, öğretim üyesi ve idariteknik personel memnuniyeti, sürekli eğitim ve iyileştirme,
toplumsal sorumluluk, katılımcılık, liyakat ve şeffaflık
yönetim anlayışım olacaktır. Bu anlayışla uluslararası kalite
standartlarına ulaşma doğrultusunda üniversitemizin tüm
potansiyelini harekete geçirmek ve geliştirmek, etkin ve
verimli bir akademik çalışma ortamı oluşturmak ve adaleti
sağlamak en önemli önceliklerimdir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İÇİN HEDEFİM
Değişik çalışmalara göre Türkiye’de ilk 15-20 üniversite
arasında yer alan Atatürk Üniversitesi, Türkiye’de ilk
10, dünyada ise ilk 500 üniversite arasına girebilme
potansiyeline sahiptir. Her faaliyet alanında katılımcılığı
ve kaliteyi önceleyerek üniversitenin bu potansiyelini
harekete geçirebileceğine, geliştirebileceğine ve bu hedeflere
ulaşabileceğine inanmaktayım.

Prof.Dr.

Fahri YAVUZ

Rektör Adayı
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REKTÖRLÜK GÖREVİNİ YÜRÜTME STRATEJİM
“Emanet ve yetkileri o konuda güvenilir ve yetenekli olan ehline veriniz.”
“İnsanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman, kim olursa olsun adâletle hükmediniz.”
“Marifet iltifata tabidir.”
“Kaptanı usta olmayan gemiye, her rüzgâr kötüdür”.
Değerlerimizde var olan bu anlayışlar yönetim stratejime ışık tutacaktır.
Buradan hareketle yönetim stratejilerimi aşağıdaki gibi özetleyebilirim.
Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ile çalışmak. Yani; üniversiteyi
liderlik, insan (öğrenci, öğretim üyesi, idari-teknik personel)
odaklı olmak, sürekli eğitim ve gelişme, minimum hata, toplumsal
sorumluluk ve katılımcılık anlayışıyla yönetmek.
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Akademik faaliyetleri destekleyen araştırma görevlisi ve idari-teknik
personel sayısının yetersizliği bilinen bir gerçektir. Üniversitedeki
akademik faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için elzem
olan yardımcı akademisyen ve personel sayısını ve yeteneklerini
artırmak için özel bir çaba içinde olmak.
Yönetim şemasında görev dağılımını ve hiyerarşik yapıyı ilan ederek
yetki ve sorumluluk sahiplerini bilinir kılmak. Rektör yardımcılarının
akademik birimlerden sorumlu olmaları yanında her birini
eğitim, araştırma, kamuya dönük hizmetler, uluslararasılaşma ve
girişimcilik/yenilikçilik konularında da yetkili ve sorumlu yapmak.
Üniversitede iç ve dış kalite güvencesi süreçlerini gerçekleştirmek.
Her yıl iç değerlendirme ve her beş yılda bir dış değerlendirme
süreçleri ile faaliyetlerin muhasebesini yaparak sonuçlarının
gereğini yerine getirmek.
Üniversitemizin var olan tüm potansiyelinden katılımcı bir anlayışla
en etkin şekilde yararlanmak. Mevcut potansiyeli artırmak için
de üniversitemiz akademik ve idare personelinin bilgi, beceri
ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik hiçbir emek ve masraftan
kaçınmamak.
Üniversite kampüsünde, akademik birimlerde, öğretim üyeleriyle
birlikte ve öğrencilerin arasında sık sık bulunarak problemleri ve
gelişmeleri yerinde tespit ve takip etmek.
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Öğrenciler başta olmak üzere, öğretim üyeleri ve idari-teknik
personelin memnuniyeti için özel çaba göstermek. Bu yolla alanında
temayüz etmiş öğretim üyesini tutabilir ve başarılı öğrenciyi
çekebilirsiniz ki, bunlar üniversitede kaliteyi yakalamak için olmazsa
olmazlardır.
Bilgi teknolojisini, idari mekanizma, eğitim ve araştırma
faaliyetlerinin organizasyonunda yaygın bir şekilde kullanarak,
yönetimi minimum hata ile hızlı ve etkin hale getirmek.
Marifet
iltifata
tabidir
anlayışıyla,
başarılı
öğrencileri,
akademisyenleri ve idari-teknik personeli belirgin ve görünür bir
şekilde ödüllendirmek.
Üniversitemizin yönetim anlayışında rutini yerine getirerek sadece
günlük işlerle uğraşmak ve ortaya çıkan problemleri çözmeye
çalışmakla yetinmek yeterli olmamalıdır. Yenilikçi yaklaşım
ve stratejiler öncelenecek ve bunların gereği olarak ulusal ve
uluslararası hareketlilik artırılacaktır.
Erzurum’un kanaat önderlerinden (önceki rektörler, bakanlar,
başarılı iş adamları, sivil toplum liderleri, düşünürler, tanınmış
mezunlar ve temayüz etmiş çalışan/emekli öğretim üyeleri vs.)
oluşan bir Sivil Mütevelli Heyeti oluşturulması ve bu heyetin
yönettiği bir vakfın kurulması çalışmaları yapılacaktır.
Üniversitemizin mezunları için yapılan oluşumlar ve platformlar,
Türkiye’deki ve dünyadaki örnekleri dikkate alınarak bir dernek
çatısı altında sürekli, kurumsal ve işlevsel hale getirilecektir.
Küreselleşen dünyada uluslararasılaşmanın kaçınılmaz önemine
binaen talep eden her öğretim üyesi ve öğrencinin uluslararası
hareketliliğe katılması için yeni programlar oluşturulacak ve ilgili
projelerin yapılması teşvik edilecektir.
Öğrencilerin üniversite yıllarını başarılı geçirmeleri için Üniversite’ye
ilk başladıklarında oryantasyon programları yapmak, üniversite
yıllarında danışmanlık hizmetleri sunmak ve mezun olmalarına
yakın dönemlerde kariyer günleri düzenlemek.
Bölgemiz üniversiteleri arasında eğitim-araştırma koordinasyonu
sağlayarak Üniversitemizin öncülüğü daha da pekiştirilecektir.

Prof.Dr.

Fahri YAVUZ

Rektör Adayı
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PROJELENDİRİLEBİLECEK FİKİR ve DÜŞÜNCELERİM
Eğitim

Üniversitenin en önemli ve en çok mesai harcanan faaliyet alanı
olması nedeniyle, eğitimin kalitesini artırmaya yönelik mevcut
çabalar hızla artırılmalıdır. İyi bir planlama, güncel ve modern
eğitim yöntemlerinin kullanımı, teknolojik anlamda miadını
doldurmuş uygulama laboratuvarlarının yenilenmesi ve iyi
eğitimcilerin ödüllendirilmesi öncelikli olarak ele alınacaktır.
Bu anlamda, gittikçe yaygınlaşan uzaktan eğitim yöntemleri
ile her alanda eğitimin çeşitlendirilmesi, uluslararası eğitim
metotlarındaki eğilimlerin takip edilerek sistemimize gerekirse
adapte edilmesi ve hayat boyu öğrenme anlayışı öncelikli çabalar
arasında yer alacaktır.
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Araştırma

Araştırma faaliyetlerinde fonların etkin ve rekabetçi bir anlayışla
dağıtılamamasının sonucu olarak yeterince yeni bilgi ve kaliteli
makale üretilememektedir. Öncelikli olarak üniversitenin tüm
araştırma fonlarını çatısı altında toplayan ve proje geliştirme ve
değerlendirme mekanizmasını profesyonel anlamda içine alan
bir “proje ofisi” yapılandırılmasına gidilecektir. Ayrıca temel
bilimler, sağlık bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim
bilimleri ile tarım ve veterinerlik alanlarında çok disiplinli, ülkenin
ve bölgenin problemleri yanında dünyadaki popüler konulara
yönelik ve üniversitenin adını duyuracak büyük proje gruplarının
oluşturulması ve projelerin yürütülmesi teşvik edilecektir.

Topluma Yönelik Hizmetler

Üniversitemizi topluma yönelik hizmetlerinde daha aktif hale
getirerek bölgemizde 60 yıldır faaliyet gösteren bir üniversite
olma avantajını, sürekli kan kaybeden şehrin eğitim, koruyucu
sağlık hizmetleri ve ekonomik kalkınmasında öncülük edebilecek
şekilde kullanmak. Akademisyenleri sahada, yani piyasada,
köyde, kurum ve kuruluşlarda ve toplumun içinde çalışmaya teşvik
eden kurumsal yapıyı ve mekanizmaları oluşturmak öncelikli
hedefimizdir. Böylece bilim insanları toplumun ve piyasanın
problemlerini irdeleyen araştırma konularını çalışma imkanı
bulacak, ürettiği bilgileri ilgili paydaşlara aktarabilecek ve aynı
zamanda bu bilgileri sınıfa eğitim materyali olarak taşıyabilecektir.
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Uluslararasılaşma

Günümüzde üniversitelerin kalitesini belirleyen önemli
göstergelerden biri de uluslararasılaşma seviyesidir.
Üniversite senatosunun onayladığı bir yönerge ile 2008
yılında kurulan ve halen başında bulunduğum Dış İlişkiler
Ofisi, kurumsallaşması ve faaliyetleri itibarı ile Türkiye’de
ki üniversitelerde örnek gösterilen ofislerinden biri
olmuştur. Ofis, 8 programıyla yılda yaklaşık 750 civarında
hareketlilik sağlarken, 2100 uluslararası derece
öğrencimize de hizmet vermektedir. Uluslararasılaşmanın
öğrenci, öğretim üyesi ve akademik birimler düzeyinden
başlayarak gerçekleşmesinin önündeki en önemli
engel olan yabancı dil becerisi eksikliğini, kaliteli bir
dil eğitim sistemi ile gidermek gerekmektedir. Çünkü
uluslararasılaşma, Üniversite’yi dünya standartlarına
taşıma doğrultusunda dönüşümü sağlayacak en önemli
mekanizmadır. Bulunduğu coğrafyada Türkiye’nin yüksek
öğretimde cazibe merkezi ve imkânlar sunan bir ülke
olması rüzgârını da arkamıza alarak, şu an % 4 civarında
olan uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğini
yeni ve farklı programlarla önce % 10’a sonra % 20’ye
çıkarmak hedefimiz olacaktır.

Girişimcilik ve Yenilikçilik

Son yıllarda girişimcilik ve yenilikçilik önem kazanmakta
olup bu anlamda üniversiteler sıralamaya tabi
tutulmaktadır. Her seviyeden öğrenciye girişimcilik ve yeni
fikirler üretme becerisini kazandıracak eğitim ve araştırma
ortamlarını oluşturmak öncelikli hedefler arasında yer
alacaktır. Bunun için, yeni akademik birimler açmak ve
güçlü olduğumuz alanlarda akademik birimler arası
işbirliği sağlayarak çok disiplinli ortak araştırma ortamları
oluşturmak amaçlanacaktır. Üniversite-sanayi işbirliği
teşvik edilecek, fikirlerin katma değere dönüştürülmesi ile
toplumun refah seviyesinin artırılmasında Üniversitemize
hak ettiği liderlik pozisyonu kazandırılacaktır.
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ALTYAPI, FİZİKSEL İMKANLAR ve SOSYAL PROJELER
Üniversite içi yollar, trafiğin akışının daha etkin olması için
bir bütün olarak yeniden ele alınacaktır. Bu anlamda kısa,
orta ve uzun vadeli çözümler üretilecektir.
Üniversitenin çevre ve peyzaj düzenlemesi, üniversitemize
yakışır bir şekilde yeniden ele alınacak ve en kısa zamanda
gerçekleştirilecektir. Demir yerine doğal çitler kullanılacak
ve geniş yeşil alanlar oluşturulacaktır. Kampüsün her
köşesine aynı ihtimam gösterilecektir.
Kampüsteki bina yoğunluğunun azaltılması için radikal
tedbirler alınarak rahatlama sağlanacaktır. Bazı fakülte,
yüksekokul ve hizmet binalarının kampüsteki başka
mekânlara taşınması söz konusu olabilecektir.
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Kampüsteki park probleminin çözümü için mevcut
kapasitenin daha etkin kullanılacağı bir sistem
geliştirilecek ve özellikle yoğunluğun olduğu yerlere kapalı
ve katlı otoparklar yapılarak park kapasitesi artırılacaktır.
Lojmanlarda da bir kapalı ve katlı otopark yapılacaktır.
Kaldırımlar modern şehirlerde ve kampüslerde olduğu
gibi 15 cm’nin üzerinde olmayacak, bisiklet yolları da
yine modern bir şekilde rahatlıkla kullanılabilecek tarzda
yeniden düzenlenecektir.
Altı ayın kış olduğu şehrimizde yüzmeden tenise her türlü
sportif faaliyetin yapılabileceği büyük bir kapalı spor tesisi
yapılarak öğrencilerimizin ve üniversitemiz mensuplarının
hizmetine sunulacaktır.
Üniversite öğrencilerinin sosyalleşeceği ve günlük
ihtiyaçlarını karşılayacağı öğrenci merkezleri planlanacak
ve inşa edilecektir. Böylece fakülte binalarında bu
ihtiyaçların karşılanmasından ziyade çalışma salonları ve
kütüphaneler yaygınlaştırılacaktır.
Kampüste bir kreş yapılarak hem kampüste yaşayan
ailelerimizin çocuklarına hizmet sunulacak hem de bu
kreş okul öncesi eğitim öğrencilerinin staj yapabileceği bir
uygulama merkezi olarak kullanılacaktır.
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Çok kısa süren bahar ve yaz aylarını yaşadığımızın farkındalığını
oluşturmak için kampüste yaygın olan LEYLAK, GÜL ve AKASYA
çiçekleri ile ilgili günler ve etkinlikler düzenlenecek ve bu bitkler
kampüste yaygınlaştırılacaktır.
Dershaneler, bilgisayar salonları ve laboratuvarlar günümüz
teknolojisi ve ihtiyaçları dikkate alınıp yeni bir anlayışla güncellenerek
daha verimli eğitim ortamları sağlayacak çözümler üretilecektir.
Bunun için kampüsteki kablosuz internet ağlarının güçlendirilmesi
ve kampüsün her yerinde kullanılabilmesi sağlanacaktır.
Yeni binaların yapımında ve mevcutların onarımında modern
üniversite anlayışına uygun, geniş, ferah, akıllı bina teknolojilerini
kullanan ve Erzurum’un önemli bir avantajı olan güneşli gün
sayısından yararlanan bir anlayış hâkim olacaktır.
Üniversitemizin dış kapılardaki kontrollü geçişler ve fakülte
girişlerindeki turnike/kapılardaki kartlı geçişler, daha etkin, daha
güvenli ve üniversite anlayışına uygun olarak yeniden ele alınacak
ve düzenlenecektir.
Son 10 yılda öğrenci sayısı iki mislinden daha fazla artmasına
rağmen, üniversiteye ulaşım hala aynı yöntemlerle sadece araç
sayısı artırılarak yapıldığı için ihtiyaca cevap verememektedir.
Bu problemin çözümü için gündemde olan raylı ulaşımın hızla
gerçekleştirilmesi için özel çaba gösterilecektir.
Üniversite personeline verilen sağlık hizmetleri daha etkin
ve hızlı hale getirilmesi için bu alanda iyi uygulamaları olan
üniversitelerin (Akdeniz, Selçuk) deneyimlerimden yaranlanılarak
yeni düzenlemeler yapılacaktır.
Palandöken veya Konaklı kayak mermezlerinde üniversitemiz
mensuplarına ve öğrencilerimize hizmet verebilecek bir kafeterya
ve/veya dinlenme tesisi için girişimlerde bulunulacaktır. Bu tesisin,
Akdeniz Üniversitesinin yazlık tesisleri ile karşılıklı kullanımı için
üniversiteler arası protokol imzalanacaktır.
Not: Bu proje fikirleri, istişare ile olgunlaştırılarak detaylandırılması ve
gerçekleştirilmesi sırasında değişikliklere ve iyileştirmelere açıktır.
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YENİLİKÇİ ve ATILIMCI PROJELER
Proje geliştiren ve değerlendiren bir sistemi
profesyonelce yürüten ve BAP’ın da dâhil olduğu güçlü
bir Proje Ofisi kurulacaktır.
Şehir ve üniversite olarak güçlü olduğumuz alanlarda
Mükemmeliyet
Merkezlerinin
kurulması
için
çalışılacaktır. “Kış Sporları” ve “Hayat Boyu Öğrenme”
mükemmeliyet merkezleri, örnek olarak düşünülebilir.
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Hastalığa yakalanmadan önce gerekli önlemlerin
alınması anlamında Koruyucu Hekimliği öne çıkaran
ve sağlıklı yaşam konularında toplumu bilinçlendirmeyi
misyon edinen bir Kamu Sağlığı Eğitim Merkezi
kurulacaktır.
Atatürk Üniversitesini tercih eden her öğrenciye, istediği
ve çaba gösterdiği takdirde mezun olduğunda İngilizceyi
kullanabilecek becerileri kazandıran bir Dil Eğitimi
Sistemi oluşturulacaktır. Ayrıca yine isteyen her öğrenci,
bir bölge dilini (Arapça, Rusça, Farsça ve Çince) öğrenme
imkânına sahip olacaktır.
Avrasya’da, Kafkaslar’da ve Afrika’da Atatürk
Üniversitesinin Butik Kampüsleri kurularak uluslararasılaşma adına önemli bir adım atılacaktır.
Devam eden Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (DAYTAM), Doğu Anadolu
Gözlemevi ve Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı
gibi projelerin hızla tamamlanması ve etkin kullanımı
için gerekli çabalar gösterilecektir.
Not: Bu proje fikirleri kısa, orta ve uzun vadelidir. Projelerin
gerçekleştirilmesi sırasında detaylı incelemeler yapılması ve o
zamanki kısıtlar dikkate alınarak projelerin güncellenmesi ve
geliştirilmesi gerekecektir.

Atatürk Üniversitesi
Avrasya Mühendislik Kampüsü

Atatürk Üniversitesi
Kafkaslar Türk Dili Kampüsü

Atatürk Üniversitesi
Afrika Ziraat Kampüsü
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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İÇİN SWOT ANALİZİ*
Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Geçmişi tarihin derinliklerine uzanan bir medrese
şehrinde bulunması nedeniyle, köklü eğitim geleneklerinin
Üniversitemize miras kalmış olması

Üniversitemizin, uzun süren çetin iklim koşullarının hüküm
sürdüğü bir coğrafyada bulunuyor olmasının getirdiği zorluklar

Türkiye’nin ilk kurulan üniversitelerinden biri olması dolayısıyla
kurumsallaşmada ciddi bir mesafe kat etmiş olması ve bunun
sonucu olarak Türkiye yükseköğretiminde hissedilen ağırlığı
Yükseköğretimin hemen tüm alanlarını bünyesinde bulunduran
bir büyüklüğe ve kapsayıcılığa sahip olması
Üniversitemiz kampüsünün ihtiyaç duyulduğunda fiziki
gelişmeye elverişli olması

Üniversitemizde yabancı dili kullanma becerilerinin ve
uluslararasılaşma seviyesinin yeterli düzeyde olmayışı
Sosyal bilimler başta olmak üzere birçok alanda proje fikri
geliştirme, proje önerisi hazırlama, araştırma yürütme ve
araştırma makalesi yazma becerilerindeki eksiklikler
Kalite güvencesinin gereği olan yıllık strateji hazırlama ve iç ve
dış değerlendirme süreçlerinin kurumsallaşmış olmaması

Üniversitemizin bulunduğu şehrin kış sporları açısından uygun
doğal şartlara ve tesislere sahip olması

Eğitim, araştırma ve topluma yönelik hizmetlerde çok disiplinli
çalışmayı sağlamak açısından kurumsallaşmanın ve teşvik
mekanizmalarının yeterince gelişmiş olmaması

Fırsatlar
Dünya yükseköğretimdeki hızlı değişim sürecinin sağlayacağı
önemli fırsatlar ve gelişme imkânları
Yakın coğrafyası başta olmak üzere Türkiye’nin uluslararası
açılımının yükseköğretime sağladığı işbirliği ve gelişme imkânları
Coğrafyamızda meydana gelen siyasi gelişmeler ve hükümetin
sağladığı uluslararası burs imkânları dolaysıyla Türkiye
yükseköğretiminin cazibe merkezi haline gelmesi
Araştırma başta olmak üzere akademik faaliyetleri destekleyen
parasal kaynakların yükseköğretimde giderek artıyor olması
Bölgemizde bulunan üniversitelerle ilişkileri açısından
Üniversitemizin merkezi ve liderlik konumunun sağlayacağı
avantajlar

Tehditler
Bölgemizden sürekli göçün varlığı ve dolayısıyla nüfus
yoğunluğunun giderek azalıyor olması
Türkiye’de yeni üniversitelerin kurulması sonucu
Üniversitemizdeki yetişmiş akademisyenlerin bu üniversitelere
geçiş yapmaları ve öğrencilerin Üniversitemizi geri sıralarda
tercih ediyor olmaları
Sayısal büyümenin ve oluşmuş negatif teamüllerin getirdiği
hantal ve heyecansız bir yapı ve bu yapıyı sürdürme riski
Rektörlük seçim süreçlerinin katılımcı bir yönetim
gerçekleştirmeyi engelleme ihtimali
Hızlı gelişen üniversiteler yanında Üniversitemizin gelişme
temposunun yavaşlaması sonucu, sıralamalarda daha gerilere
düşme riski

Değerlendirme ve Sonuç
Yukarıda yapılan SWOT analizinde belirtilen güçlü yönler öne çıkarıldığında ve geliştirildiğinde, zayıf yönleri giderecek çalışmalar yapıldığında, fırsatlar
çok iyi değerlendirildiğinde ve tehditlerin bertaraf edilmesi durumunda Atatürk Üniversitesi daha hızlı adımlarla gelişerek Türkiye ve dolayısıyla dünya
yükseköğretiminde hak ettiği yeri alacaktır. Bu genel değerlendirme sonuçlarına yönelik detaylı çözüm önerilerini bu tanıtım broşürümde bulabilirsiniz.

* Bu analiz, siz üniversitemiz öğretim üyeleriyle yaptığım görüşmelerde ifade edilen fikirler dikkate alınarak yapılmıştır .
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