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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü 25/02/2009 tarihinde Resmi
Gazete’nin 2009/14724 karar sayısı ile kurulmuş olup belirtilen tarihten itibaren Enstitünün
akademik, idari ve altyapı yönden güçlendirme faaliyetleri devam etmektedir.
Bilindiği üzere araştırma enstitülerinin kuruluşundaki en önemli amaç kendi misyon ve
vizyonları doğrultusunda araştırma faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetleri kongre,
sempozyum, çalılştay ve konferans gibi bilimsel etkinliklerle bilim dünyası ve kamuoyu ile
paylaşmak, ilgilendiği alanda lisansüstü eğitim-öğretim yapmak, gerektiğinde karar alıcı
mercilere raporlar sunmaktır. Bu bağlamda enstitülerin özellikle akademik alanda olmak üzere
güçlü bir kadroya kavuşturulması, ihtisas kütüphanelerinin ve veri bankalarının oluşturulması
hayati öneme sahiptir. Bu anlamda geçtiğimiz yıllarda Enstitümüze bölgenin yakın dönemi
üzerine araştırma yapan akademik personel alınmaya başlanmış, bölge açısından önemli
sayılabilecek arşiv kaynakları ve basılı dokümanlar birimimiz aracılığı ile üniversite
kütüphanesine aktarılmıştır. Bu husuta yeni girişimlerde bulunmaya devam edilmektedir.
Enstitümüzün bundan sonraki süreç içerisinde akademik ve idari kadro olanaklarının ve bütçe
kaleminin güçlendirilmesi Karadeniz Bölgesinin tarihi, kültürü, sosyal yapısı, iktisadî durumu ve
bölgeye yönelik uluslararası gelişmeler hakkında kapsamlı çalışmalar yapabilme imkânlarının
genişlenetilmesi, belirlenen araştırma alanları çerçevesinde projeler hazırlanması, yayın
faaliyetlerine devam edilmesi, sempozyum, panel, çalıştay ve konferanslar düzenlenmesi
planlanmaktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hesap verme sorumluluğu çerçevesinde
Enstitümüz birimlerinin katılımı ile hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporumuzu kamuoyunun
bilgisine sunar, Enstitümüzün gelişmesine ve faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı veren her bir
kurum, kuruluş ve meslektaşlarımıza teşekkürlerimi ve minnettarlığımı sunarım.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Mehmet OKUR
Müdür
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I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
Misyon

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü öğretim,
araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek
Karadeniz Bölgesinin tarihi, kültürü, sosyal yapısı, iktisadî durumu ve bölgeye yönelik
uluslararası gelişmeler hakkında kapsamlı çalışmalar yapmayı, bu anlamda yerel ve
ulusal karar alıcı mercilerin politikalarına bilimsel alanda katkıda bulunmayı ve bölgeye
yönelik olmak üzere lisansüstü eğitim öğretim faaliyetleri yürütmeyi amaç edinmiştir.
Vizyon

Vizyonumuz; nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen, uluslararası düzeyde
saygın bir kuruluş olarak tanınmak, Karadeniz havzası ekseninde yapılacak bilimsel ve
kültürel etkinliklere öncülük eden ve evrensel değerler çerçevesinde, yüksek düzeyde
kaliteli eğitim verebilen bir kurum olmaktır.
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Enstitü Organları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 19. maddesi ile enstitü organları; enstitü
müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu olmak üzere oluşturulmuştur.

Enstitü Müdürü

Rektörlüğe bağlı enstitülerde atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi
biten müdür tekrar atanabilir. Enstitü müdürünün, enstitüde görevli aylıklı öğretim
elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.
Görevleri;
• Enstitü Kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak
ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
• Her öğretim yılı sonunda ve istediğinde enstitünün genel durumu ve işleyişi
hakkında rektöre rapor vermek,
• Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe
bildirmek, enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi enstitü yönetim kurulunun da görüşünü
aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
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• Enstitünün birimleri ve her düzeyindeki personeli üzerinde genel gözetim ve
denetim görevini yapmak,
• 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Enstitü Kurulu

Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı
başkanlarından oluşur.
Görevleri;
• Enstitünün, eğitim–öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ve bu
faaliyetlerle ilgili esasları plan, program ve eğitim–öğretim takvimini
kararlaştırmak,
• Enstitü yönetim kuruluna üye seçmek,
• 2547 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Enstitü Yönetim Kurulu

Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday
arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.
Görevleri;
• Enstitü kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulamasında müdüre
yardım etmek,
• Enstitünün eğitim–öğretim, plan ve programları ile takvim uygulamasını
sağlamak,
• Enstitünün yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
• Enstitü müdürünün enstitü yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar
almak,
• Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim–öğretim ve
sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
• 2547 Sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
1.1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı (*)
(Edebiyat Fakültesi Raporunda Gösterilmiştir.)
1.2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı (*)
1.3 Eğitim Alanlarının Teknolojik Donanımı
1.4. Taşıtlar
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1.5- Sosyal Alanlar
1.5.1 Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar(*)
1.5.2 Eğitim ve Dinlenme Tesisleri / Misafirhaneler (*)
1.5.3 Öğrenci Yurtları (*)
1.5.4 Lojmanlar (*)
1.5.5 Spor Tesisleri
1.5.6 Kongre ve Kültür Merkezleri/Çok Amaçlı Salonlar (*)
1.6- Hizmet Alanları
1.6.1 Akademik/İdari Personel Hizmet Alanları (*)
Sayısı(Adet)

Alanı(m2)

Kullanan Sayısı (Kişi)

4
3
7

75
41
116

4
1
5

Akademik Personel Çalışma Odası
İdari Personel Çalışma Odası
Toplam

1.6.2 Kütüphane Hizmet Alanları (*)
1.7 Hastane Alanları (*)
2- Örgüt Yapısı

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü, mevcut durumda müdür ve müdür yardımcıları
koordinasyonunda idare edilmekte, kararlar oluşturulan akademik kurul tarafından
alınmakta, gerçekleştirilen faaliyetler, Enstitü Müdürü koordinasyonunda müdür
yardımcıları, öğretim üyeleri ve idari personelin eşit görev dağılımı çerçevesinde
yürütülmektedir.
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ENSTİTÜ
MÜDÜRÜ

ENSTİTÜ MÜDÜR
YARDIMCISI

ENSTİTÜ MÜDÜR
YARDIMCISI

ÖĞRETİM ÜYESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ

ENSTİTÜ SEKRETERİ

BÜRO PERSONELİ

3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1 Kullanılan Bilişim Sistemleri (*)
Birimler
Mali İşler

Yönetim İşleri

Bilişim Sisteminin Adı

Kullanıcı Sayı

Harcama Yönetim Sistemi (HYS)
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)

1
1

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

3

Eğitim İşleri

3.2 Yazılımlar ve Bilgisayarlar (*)
Cinsi

Kullanımda Olan
Eğitim
Araştırma
İdari Amaçlı
Amaçlı
Amaçlı
(Adet)
(Adet)
(Adet)

Depoda
bulunan

Toplam

Yazılım (Hazır program,
lisans gibi)
Masa Üstü Bilgisayar

2

6

5

13

Taşınabilir (Dizüstü)
Bilgisayar

3.3 Kütüphane Kaynakları (*)
3.4 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Cinsi
Akıllı Tahta
Projeksiyon
Slayt makinesi

İdari
Amaçlı
(Adet)

Eğitim
Amaçlı
(Adet)

Araştırma
Amaçlı
(Adet)

1

Cinsi

İdari
Amaçlı
(Adet)

Eğitim
Amaçlı
(Adet)

Araştırma
Amaçlı
(Adet)

Faks
Fotoğraf mak.
Kameralar
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Tepegöz
Episkop
Barkot Okuyucu
Baskı makinesi
Fotokopi makinesi
Optik Okuyucu

1

Televizyonlar
Tarayıcılar
Müzik Setleri
Mikroskoplar
DVD’ler
Güç Kaynağı

2
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6.1 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Birimimizde kamu iç kontrol standartları, iç kontrol sisteminin işleyişi ve etik davranış
ilkeleri hakkında periyodik toplantılar yapılmakta; ilgili personel bilgilendirilmektedir.
Akademiye ve kamuoyuna sunulan hizmetlerle ilgili olmak üzere kadro oluşturma süreci
devam etmekte olup mevcut personel aracılığıyla birimimizin araştırma alanı içine giren
konularda

bilimsel

etkinlikler

(kongre,

çalıştay,

panel,

konferans)

yapılmaktadır.

Kurumumuzun misyonu ve belirlenen etkinliklerle ilgili olarak birimimizdeki görev dağılımı
ve organizasyonu hesap vermeye uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Birim misyonu ile idari
birimlerin misyonu örtüşmekte ve gerekli durumlarda bu konuyla ilgili revizyon
yapılmaktadır. Birimdeki hassas görevler, ilgili prosedür ve eğitim ihtiyacına yönelik
iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Haftalık olarak yapılan toplantılarla ilgili personele
verilen görevlerin takibi sağlanmaktadır. Personel performansının yukarıya çıkarılabilmesi
için teşvik edici teorik bilgiler verilip uygulamalar yapılmaktadır. Birimimizde insan
kaynaklarına yönelik şartlar ve prosedürler mevcuttur. Birimimizdeki iş akış süreçleri birim
yöneticileriyle sağlanmaktadır.
Birimimizde her bir faaliyet için etkin kontrol ve stratejisi belirlenmekte, birimin iş
kaydı, faaliyetlerin belli bir sistem esasında dosyalanıp depolanmasıyla sağlanmaktadır.
Birimimizde iç kontrolün etkin bir şekilde sağlanabilmesi, sürekli izleme
faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için periyodik toplantılar aracılığıyla fikir alış verişi
ekseninde değerlendirme yapılmakta; birim yönetimi ile personel arasında iş bölümü
yapılarak sürecin sağlıklı ve ivedi olarak işlemesi sağlanmaktadır.

•
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•

•

•
•
•

•

•

•

•

•
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•

•
•
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II- STRATEJİK PLAN AMAÇ ve HEDEFLER
A- KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı Amaç ve Hedefler

Amaç 1- Enstitünün kuruluşunu tamamlamak.
Hedef 1. 1

Anabilim dalları oluşturmak.

Hedef 1. 2

Yeterli akademik ve idari personel temini.

Hedef 1. 3

Enstitünün fiziki ihtiyaçlarını gidermek.

Hedef 1. 4

AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç 2- Karadeniz havzası ile ilgili bilimsel etkinlikler düzenlemek.
Hedef 2. 1

Panel, konferans, seminer vs. düzenlemek.

Hedef 2. 2

İhtisas kütüphanesi oluşturmak.

Hedef 2. 3

Akademik dergi çıkarmak.

Hedef 2. 4

Akademik çalışmaları kitap olarak yayımlamak.

Amaç 3- Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü
yaygınlaştırmak.
Hedef 3. 1

Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir.

Hedef 3. 2

Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.

Hedef 3. 3
Amaç 4- Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak.
Hedef 4. 1

Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler artırılacaktır.

Hedef 4. 2

Bilginin topluma yayılması artırılacaktır.

Hedef 4. 3
Amaç 5- Uluslararasılaşmak
Hedef 5. 1

Uluslararası iş birliği süreçleri geliştirilecektir.

Hedef 5. 2

Uluslararası görünürlülük daha da artırılacaktır.
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Hedef 5. 3
Hedef 5. 4
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DERGİLERDE EDİTÖRLÜK VE EDİTÖRLER KURULU
ÜYELİĞİ

2020 sayısı

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya
editör kurulu
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği

3

ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği

3

MAKALE

2020 sayısı

SCI, SC1-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa
makale (editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde
yayınlanmış araştırma makalesi
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi

1
2

ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale

1

KİTAP
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap yazarlığı, kitap
editörlüğü, kitaplarda bölüm yazarlığı
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap yazarlığı, bölüm
yazarlığı
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü

2020 sayısı

3
1
Patent adı

ULUSAL

PATENT
(Alanında ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından
tescillenmiş patentleri ifade eder.)

ULUSLARARASI

2019 yılı sayısı

1212-

TOPLAM
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2020
TEBLİĞ
(Hakemli uluslararası bilimsel konferansta,
sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve
bunların kitabında yayımlanan tam bildiri
BİLDİRİ (Ulusal veya uluslararası bilimsel konferansta,
sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan
bildiri

ULUSLARARASI

1

ULUSAL
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IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Üstünlükler
➢ Anabilim dalı kurulmasıyla birlikte akademisyen alımına başlanması,
➢ Bölgeye üzerinde araştırma yapma altyapısına ve donanıma sahip dinamik bir
akademik kadroya sahip olması,
➢ Öğretim elemanlarının her türlü değişimi kavrayıp uygulayabilecek kapasitede
olması,
➢ Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü’nün istediği her zaman ulusal ve uluslararası
panel,

söyleşi,

konferans,

sempozyum

vb.

akademik

programları

düzenleyebilecek kapasitede olması,
➢ Karadeniz teknik Üniversitesi’ndeki Yüksek Lisans ve Doktora programlarındaki
eğitim ve öğretimin kalitesi,
➢ Şehirdeki idari, siyasi ve sivil yapılarla sürekli iletişim hâlinde bulunulması,
➢ Öğretim üyelerinin diğer üniversitelerin Karadeniz Havzası ile ilgilenen birimleri
ile sürekli iletişim hâlinde olmaları,
➢ Üniversite yönetiminin Enstitünün misyonuna ve bölge için önemine vâkıf olup,
faaliyetlere destek vermesi,
➢ Enstitü içinde var olan huzur ve yakın arkadaşlık ilişkisi,

Zayıflıklar
➢ Anabilim dalının 2016 yılında kurulmuş olması dolayısıyla akademisyen alımına yeni
başlanması ve bu nedenle lisansüstü yetiştirme programlarının henüz başlatılamaması,
➢ Akademik ve idari personel yetersizliği,
➢ Bölge ülkelerinin dillerine vakıf, araştırma inceleme yapıp yayın üretebilecek öğretim
elemanlarını bulma zorluğu,
➢ Yurt içi ve dışındaki üniversitelerle kurumsal işbirliğinin yetersizliği,
➢ Ulusal ve uluslararası projelere katılım imkânlarının sınırlılığı,
➢ Araştırma sonuçlarının toplumsallaşamaması ve sadece ilgili akademisyenlerle sınırlı
kalması.
➢ Bütçe imkânlarının son derece yetersiz oluşu,
➢ Fiziki olanaklarının henüz yeterli olmaması,
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Fırsatlar
➢ Anabilim dalının araştırma alanının genişliğine binaen ileriye dönük personel
ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânının bulunması.
➢ Bölgenin jeopolitik ve jeostratejik önemi, tarih, kültür, uluslararası ilişkiler, ulaşım,
güvenlik, turizm, ticaret, balıkçılık ve çevre gibi sosyal ve beşerî bilimlerden fen,
matematik ve su ürünlerine kadar oldukça kapsamlı bir araştırma- inceleme alanına
sahip olması ve bu alanlarda iş birliği yapılabilecek çok sayıda kurum ve kuruluşlar
bulunması.
➢ Kurumun bulunduğu mevkiin ulaşım imkanları yönünden çeşitliliğe sahip olması ve
şehrin merkezi bir noktasında bulunması

Tehditler
➢ Bütçe ve kaynak sıkıntısı sebebiyle öngörülen faaliyetlerin yapılmasında yaşanan
zorluklar
➢ Enstitü merkezinin bulunduğu yerin ileriye dönük genişlemeye fiziki anlamda cevap
verebilecek nitelikte olmaması
➢ Personel alımlarının zorluğu sebebiyle faaliyet alanını genişletme ve Lisansüstü eğitim
programı açma konusunda yaşanan güçlükler
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Karadeniz

Araştırmaları

Enstitüsü’nün

hedeflenen

çerçevede

faaliyetlerini

sürdürebilmesinin, aşağıdaki eksikliklerin giderilmesine bağlı olduğu söylenebilir:
1. Enstitünün akademik yayın ve faaliyetlerine malî kaynak sağlanması,
2. Yeterli sayıda akademik ve idari personel sağlanması,
3. Araştırmaya yönelik proje vs. türü çalışmaların desteklenmesi.
4. Fiziki ortamların iyileştirilmesi,
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