
ÜNİVERSİTEMİZİN   

 
  

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.   

 
  

Bilim ve teknoloji alanında rekabet gücüne sahip, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal 

ve uluslararası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen, özgün araştırmalarıyla tanınan, saygın bir 

üniversite olmak.   

 
  

Üniversitemizin misyonu ve vizyonu ile stratejik planda belirlenen eğitim, araştırma, 

girişimcilik, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve toplumsal katkı alanlarındaki hedefleri 

doğrultusunda,   

• Kalite Güvence Sistemine paydaşlarımızın etkin katılımını sağlayarak 

katılımcı, paylaşımcı ve dinamik bir yönetim anlayışı ile iç ve dış paydaşların tüm süreçlerdeki 

ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak.  

• Öğrenci odaklı eğitim-öğretim anlayışıyla, değişen ve gelişen ihtiyaçlar 

doğrultusunda programlarını uluslararası standartlara uygun olarak güncelleyip nitelikli bireyler 

yetiştirmek.   

• Ulusal ve uluslararası kalite standartları doğrultusunda teknolojik gelişmelerden 

de yararlanarak hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek   

• Üniversitemizi, bilimsel araştırma faaliyetlerinde bölge ve ülke önceliklerini  

dikkate alan önemli bir bilgi üretim merkezi haline getirmek.   

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

sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.   

• Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla kaliteyi bir kültür haline getirmek, 

girişimcilik ve inovasyonu destekleyerek “Planla - Uygula - Kontrol et - Önlem al” yaklaşımını 

yaygınlaştırmak.  

MİSYONUMUZ   

VİZYONUMUZ   

  

  KALİTE POLİTİKAMIZ   



      Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nin  amacı, Aktif personel 

yapısı ve hizmet amaçlı politikası ile çağın gerektirdiği gelişim ve değişime uygun olarak bilgi 

ve teknoloji kaynaklarını yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde etkin kullanarak, tüm birimlerin 

katkılarıyla elde edilen döner sermaye gelirlerini arttırmak ve kaliteli, güvenilir bir hizmet 

sunmaktır. 

  

 

İşletme Müdürlüğümüz; yasalar çerçevesinde kendi yetki ve sorumluluğundaki 

görevleri yerine getirerek bilimsel ve teknolojik verileri   her zaman doğru kullanarak çağdaş bir 

işletme olmak için tüm unsurları Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı, yenilikçi ve 

katılımcı personellerin vereceği hizmet ile örnek gösterilen bir Müdürlük olmayı vizyon olarak 

benimsemiştir. 

 


