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SUNUŞ 

Basın Yayın Enformasyon ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü olarak misyonumuz; Üniversitenin 

vizyonunu, değerlerini; bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda yaptığı tüm faaliyetleri en iyi 

yansıtacak çalıĢmalarda bulunmak ve bu amaçla yapılan çalıĢmaların çeĢitli kitle iletiĢim 

araçları ile hedef kitleye ulaĢmasını sağlamak suretiyle geri bildirimlerin değerlendirmesini 

yapma amacıyla Üniversitenin ulusal ve uluslararası olmak üzere; bilimsel, sosyal ve kültürel 

anlamda tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini maksimum seviyeye çıkarmak için gerekli 

iletiĢim faaliyetlerini planlamayı ve uygulamayı  hedeflemek için üniversite rektörlüğü 

tarafından kurulmuĢtur.  

Öğr. Gör. Taner EROL 

Basın Yayın Enformasyon ve Halkla 

ĠliĢkiler Müdür V. 
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I- GENEL BİLGİLER 

A- Misyon ve Vizyon 

Misyon 

Basın Yayın Enformasyon ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü olarak misyonumuz; Üniversitenin 

vizyonunu, değerlerini; bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda yaptığı tüm faaliyetleri en iyi 

yansıtacak çalıĢmalarda bulunmak ve bu amaçla yapılan çalıĢmaların çeĢitli kitle iletiĢim 

araçları ile hedef kitleye ulaĢmasını sağlamak suretiyle geri bildirimlerin değerlendirmesini 

yapmaktır. 

Vizyon 

Basın Yayın Enformasyon ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğümüz; Üniversitenin ulusal ve 

uluslararası olmak üzere; bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda tanınırlığını ve tercih 

edilebilirliğini maksimum seviyeye çıkarmak için gerekli iletiĢim faaliyetlerini planlamayı ve 

uygulamayı hedefler.  
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B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

1- Basın ve Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürü:  

 Basın – Yayın Enformasyon ve Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğünün görev alanına 

giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir Ģekilde, ilgili mevzuata uygun olarak 

yürütülmesini sağlamak. 

 Sorumluluğundaki hizmetlerin yürütülmesi için gerekli plan ve yönergeleri hazırlamak. 

 Basın – Yayın Enformasyon ve Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü personelinin disiplin 

ve iĢbirliği içinde çalıĢmasını sağlamak, aralarında görev dağılımını yapmak ve 

denetlemek. 

 Basın – Yayın Enformasyon ve Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğüne iletilen konuların 

zamanında incelenip sonuca bağlanmasını ve gereken iĢlemlerin yapılmasını sağlamak. 

 Basın – Yayın Enformasyon ve Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğüne iliĢkin hizmetlerin 

geliĢtirilmesinde ve uygulamada karĢılaĢılan sorunları ortadan kaldırmak için amirine 

yardımcı olmak. 

 Basın – Yayın Enformasyon ve Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğüne personelinin 

eğitimini ve yetiĢtirilmesi sağlamak.  

 

2- Fotoğraf ve Video Servisi:  

 Üniversitede yapılan tüm bilimsel, kültürel, sportif etkinliklerin belgelenmesi ve 

arĢivlenmesi amacıyla görsel kayıtların ve fotoğraf çekimlerinin yapılması. 

 Dergi, broĢür, kitapçık vb. materyaller için görsel malzeme temin edilmesi. 

 Üniversite web sayfasına görsel malzeme servis edilmesi. 

 Üniversite yetkili organlarının izni alınarak diğer kurumlara ve basına video kayıt ve 

fotoğraf servisi yapılması. 

 Talep edilen video ve fotoğraf çekimleri ile ses kayıtlarının elektronik saklama ve 

eriĢim formatlarına dönüĢtürülerek kayıt edilmesi ve arĢivlenmesi. 

 Görsel kayıtların kronolojik esaslara göre ve onaylı eriĢime olanaklı Ģekilde 

arĢivlenmesi, saklanması ve korumasının sağlanması.   

 

3- Grafik Tasarım Servisi:  

 Üniversitemizi tanıtım ve kullanım amaçlı her türlü basılı materyallerin ve eserlerin 

grafik tasarımının yapılması. 

 Üniversitemiz Rektörlüğü ve Rektörlük onayıyla birimler tarafından talep edilen afiĢ, 

davetiye ve benzeri ürünlerin tasarlanması ve üretilmesi. 

 Üniversitede düzenlenen her türlü tören, toplantı, Kutlama ve anma etkinliklerinde 

ihtiyaç duyulan görsel, belge ve plaketlerin tasarımının yapılması ve gerekli onaylar 

alındıktan sonra basımının yapılması/temin edilmesi. 

 Hazırlanan görsellerin Üniversite Web sayfasındaki Duyurular menüsünde yer 

almasının sağlanması. 

 RTEÜ Haber Dergisinin mizanpajının yapılması. 

 RTEÜ Gazetesinin mizanpajının yapılması. 

 Üretilen eserlerin basımının sağlanması için ilgili hizmeti satın alan birim ile hizmeti 

sağlayacak yüklenicilerin iletiĢimin sağlanması.   
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4- Haber Servisi: 

 Üniversitemiz internet sayfası haberler bölümünde ve RTEÜ Gazetesinde yayınlamak

üzere haber derlenmesi,

 Derlenen haberlerin dizgisinin ve denetiminin yapılması.

 Üniversitemiz internet sayfasında yer alan haberler bölümünün güncellenmesi.

 Yerel ve Ulusal basın kuruluĢlarında Üniversitemize iliĢkin yer alan haberlerin takibi

ve arĢivlenmesi.

 Abone olunan Medya Takip Sistemi vasıtasıyla elde edilecek çıktıların belirli

periyotlarda kontrolü ve arĢivlenmesi.

 Üniversitemizi tanıtmak amacıyla hazırlanan dokümanların metin yazımı, dizgisi ve

redaksiyonun yapılması.

 Yerel ve ulusal basın kuruluĢları ile iletiĢim ve koordinasyonun sağlanması.

 Basın duyuruları ve bültenlerinin yazılması ve e-posta yoluyla dağıtımının yapılması.

 Basın toplantılarının organizasyonu, basın mensuplarına rehberlik hizmeti verilmesi.

5- Halkla ĠliĢkiler Servisi: 

 Üniversitenin her türlü halkla iliĢkiler ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve

yürütülmesi.

 Tanıtım amaçlı etkinliklerin izlenmesi ve bunlara iĢtirak edilmesi.

 Üniversitemiz faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili olarak bilgi toplanması ve güncel

tutulması.

 Üniversitemize gelen ziyaretçi ve öğrenci gruplarına rehberlik hizmeti verilmesi.

 Rektörlük ve akademik birimler tarafından düzenlenecek resmi törenler ile konferans,

panel, seminer, toplantı, sergi, kokteyl vb. etkinlikler için danıĢmanlık hizmeti

verilmesi.

 Rektörlük etkinliklerinde program akıĢının yapılması,

 Protokol listelerinin ve adres/telefon arĢivinin güncel tutulması.

 Düzenlenecek etkinliklere iliĢkin üretilen basılı malzemelerin etiketleme ve dağıtım

hizmetlerinin koordinasyonun sağlanması,

 Üniversite dıĢına bilgi/tanıtım malzemesi gönderilmesi.

 Üniversite ile ilgili kurum dıĢından gelen, her türlü üniversite tanıtımına iliĢkin bilgi

ve belge talebinin karĢılanması.

 Üniversite üst yönetiminin talebi doğrultusunda, kurumsal bilgiler ve istatistiki

verilerin derlenmesi.

6- Ġdari ĠĢler ve Yazı ĠĢleri Servisi: 

 Basın – Yayın Enformasyon ve Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğünün her türlü

yazıĢmanın yürütülmesi, ġube Müdürlüğünün diğer birimlerle olan yazılı iletiĢiminin

sağlanması.

 Resmi yazıĢmaların tasnifi ve arĢivlenmesi.

 Kuruma ait e-posta adreslerinin takip edilmesi ve raporlanması.

 ġube Müdürü tarafından belirlenen görev dağılımlarının ve görevlendirme bilgilerinin

görevli personele bildirilmesi.
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C- İdareye İlişkin Bilgiler 
 

1- Fiziksel Yapı  

1.1- Kapalı Alanların Hizmet Alanlarına Dağılımı  

Müdürlüğümüz Merkez Kampüsteki Rektörlük binasının zemin katında oldukça ferah 

ve modern bir çalıĢma ortamında hizmet vermektedir. 
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2- ÖRGÜT YAPISI 
Müdürlüğümüz teĢkilat Ģeması aĢağıda gösterilmiĢtir. Bu teĢkilat Ģeması 5018 sayılı kanunun 

60 ıncı maddesine istinaden çıkarılan Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik ve BaĢkanlığımızın fiili durumu esas alınarak çıkartılmıĢtır. 
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3- BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR 
Ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanımıyla bilgi toplumuna dönüşüm 

süreci hızla artmaktadır. Bu anlamda Müdürlüğümüz bilişim sistemindeki gelişmeleri yakından takip 

etmekteyiz. Yürütülen faaliyetler için gerekli bilgi kaynaklarına, mevzuata (resmi gazete vb.) ve 

duyurulara rahatlıkla ulaşılabilmekte ve bu gelişmeleri http://erdogan.edu.tr/rektorluk/basinyayin 

adresinden birimlere duyurmaktayız. 

 Üniversitemizin bilişim faaliyetlerinin ana kaynağı olan (www.erdogan.edu.tr) internet sitesinde 

faaliyet raporları, akademik faaliyetler kitabı, afişler, haber ve duyurular vb. Üniversitemiz birimlerine 

ve kamuoyuna duyurulması da sağlanmaktadır. 

E-kampüs projesi altında Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile Performans Takip Sistemi 

kullanılmaktadır. 

Yerel ve Ulusal olarak yayınlanan haberleri derlenmesinde ajanspress medya takip sistemi, 

Akademi ve idari personelimize öğrencilerimize vb. Ayyıldız SMS sitemi, 

Birimde idari amaçlı olarak kullanılan bilgisayar ve diğer bilgi ve teknolojik kaynaklarla ilgili sayılar 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Paket Programları ve Bilgisayarlar 

Tablo I.21. Paket Programları ve Bilgisayarlar 

Cinsi 
Ġdari Amaçlı 

(Adet) 

Eğitim 

Amaçlı (Adet) 

AraĢtırma 

Amaçlı (Adet) 
TOPLAM 

Paket Programlar - - - - 

Masa Üstü Bilgisayar 9 - - 9 

TaĢınabilir Bilgisayar 3 - - 3 

http://erdogan.edu.tr/rektorluk/basinyayin
www.erdogan.edu.tr
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Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Tablo I.27. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Cinsi 
Ġdari Amaçlı 

(Adet) 

Eğitim 

Amaçlı  

(Adet) 

AraĢtırma 

Amaçlı (Adet) 
Toplam 

Projeksiyon 1 1 

Projeksiyon Perdesi 1 1 

Fotokopi Makinesi 1 1 

Kamera 3 2 

Tripod 2 1 

Sabit telefon 8 8 

Telsiz telefon 1 1 

Yedekleme Cihazı 6 6 

Yazıcı (Barkot Yazıcısı 

Dahil) 
3 3 

Fotoğraf Makinesi 5 5 

Ses kaydedici 2 2 

Haber Sayıları 

Veriler Sayılar 

Üniversitemiz Hakkında basında çıkan haber sayısı 831 

Üniversitenin tanıtımına yönelik bastırılan materyal çeĢidi 20 

Üniversitenin tanıtımına yönelik katılınan fuar sayısı 6 

Bastırılan Gazete Sayısı 12 

Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 

Veriler Sayılar 

Bilgi edinme baĢvurusu toplamı 695 

Olumlu Cevaplanacak bilgi veya belgelere eriĢim sağlanan baĢvurular 628 

Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilecek bilgi ve belgeleri eriĢim 

sağlanan baĢvurular 
50 

Reddedilen baĢvurular toplamı 12 

Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere 

eriĢim sağlanan baĢvurular 
- 

Diğer Kurum ve KuruluĢlara yönlendirilen baĢvurular 5 

BaĢvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı - 
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İNSAN KAYNAKLARI 

 

 

 

 

Adı – Soyadı Gökçe ARĠFOĞLU                                           Dahili No :1620 

Unvanı Öğretim Görevlisi 

Görev - Yetki ve 

Sorumlulukları 

• Grafik-Tasarım      

• Kurumsal Kimlik,  

• Üniversitemiz de yapılan faaliyetlerde gerekli olan grafik ve tasarım ( 

afiĢ, katalog,broĢür v.b.),  

• Web sitemizin üst bandında dönen fotoğraf ve grafiklerin tasarlanması, 

siteye girilmesi,  

• Üniversite gazetesinin hazırlanması,  

• Akademik faaliyet afiĢlerinin ilgili yerlerde web sitesine girilmesi. 

• Müdürün olmadığı yerlerde birimi yönetmek.  

Görev Devri Ali Murat ALTIPARMAK (Memur) 

Yedek Görevi Birim Amiri olmadığı zamanlarda yerine bakmak 

 

 

 

 

 

 

Adı – Soyadı Taner EROL                                                       Dahili No :1655 

Unvanı Müdür V. (Öğretim Görevlisi) 

Görev - Yetki ve 

Sorumlulukları 

Basın-Yayın, Halkla ĠliĢkiler ve Enformasyon Müdürlüğü Birim Amirliği Görev, 

Yetki ve Sorumlulukları formunda  belirtilen  görevleri  yapmak,  yetkileri  

kullanmak  ve   sorumlulukları taĢımak. 

Görev Devri Öğr. Gör. Gökçe ARĠFOĞLU (Grafik-Tasarım sorumlusu)  

Yedek Görevi 
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Adı – Soyadı Ali Murat ALTIPARMAK                             Dahili No :1653 

Unvanı Memur 

Görev - Yetki ve 

Sorumlulukları 

• Ġç Kontrol,  

• Tanıtım,  

• Performans Bilgi Sistemi,  

• Web sitesi ana sayfadaki duyurular kısmının değerlendirilmesi ve 

sisteme girilmesi,  

• SMS sistemini kullanmak,  

• Gerektiğinde Grafik ve Ġstatistikler Hazırlamak,  

• Yazı ĠĢleri Evrak takibi ve yazıĢmalar,  

• Yazı iĢleri Faaliyet Raporları.  

• Bilgi Edinme Evrak takibi ve yazıĢmalar,  

• BĠMER Evrak takibi ve yazıĢmalar 

Görev Devri Öğr. Gör. Gökçe ARĠFOĞLU 

Yedek Görevi 
 

 

Adı – Soyadı Gülhan ATABEK                                         Dahili No :1669 

Unvanı Firma Personeli 

Görev - Yetki ve 

Sorumlulukları 

• Editör-Sunucu   

• Basılı materyallerin hazırlanması için gerekli olan metinlerin 

hazırlanması,  

• Haber Bülteninin hazırlanması ve web sitesine girilmesi,  

• Haberlerin Basına servis edilmesi,  

• Basın mensuplarının iletiĢim bilgilerinin güncel tutulması,  

• Önemli gün ve Haftaların metnini hazırlamak,  

• Yerel ve Ulusal basını takip etmek,  

• Üniversitemizle ilgili haberlerin toplanıp ilgililere gönderilmesi. 

Görev Devri Esra KAPTAN (Firma Personeli) 

Yedek Görevi 
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Adı – Soyadı Erdal OĞUR                                                   Dahili No: 1624 

Unvanı Firma Personeli 

Görev - Yetki ve 

Sorumlulukları 

• Faaliyetlerimizdeki protokol düzenin hazırlanması, 

• Rektör Bey'in kurum içi ve kurum dıĢı programlarını takip 

etmek ve kendisine refakatçi olmak,  

• Rektör Bey'in kurum dıĢı faaliyetlerinde fotoğraf çekmek, 

• Özel kalemle iletiĢim halinde olmak,  

• Birimimize ait deponun eksiklerini gidermek,  

• SMS sistemini kullanmak,  

• Promosyonlarını ve okul gazetesinin dağıttırılması, 

• Yerel ve Ulusal basını takip etmek, 

Görev Devri 
 

Yedek Görevi 
 

 

 

Adı – Soyadı Esra KAPTAN                                                   Dahili No: 1621 

Unvanı Firma Personeli 

Görev - Yetki ve 

Sorumlulukları 

• Fotoğrafçı-Kameraman  

• Üniversitemiz de yapılan faaliyetlerde gerekli olan kamera ve 

fotoğraf çekimi,   

• Ülke, Rize, Üniversite protokolü güncel tutulması,  

• Davetiyelerin hazırlanması gerekirse dağıtılması,  

• Basın mensuplarının iletiĢim bilgilerinin güncel tutulması, 

•  Önemli gün ve Haftaların takibi,  

• Tanıtım faaliyetlerini takip etmek ve uygulamak,  

• Yerel ve Ulusal basını takip etmek,  

• SMS sistemini kullanma,   

• Organizasyonlarda taslak metin hazırlama. 

Görev Devri Gülhan ATABEK (Firma Personeli) 

Yedek Görevi 
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KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

1- Güçlü Yönler 

• Özverili, öğrenmeye açık, idealist, dinamik ekip olmak 

• ĠĢ birliğine açık, Ģeffaf ve hesap verebilir birim olmak 

• Teknolojik alt yapının güçlü olması 

• HiyerarĢik düzen 

• Liyakat esası 

 

2- Zayıf Yönler 

• Hizmet içi eğitimlere yeterince zaman ve maddi kaynak ayrılamaması 

• ĠĢ tecrübesi eksikliği 

• Sosyal aktivite eksikliği 

• Personelin sıklıkla değiĢmesi 

 

3- Fırsatlar 

• Bilgi iĢlem ve iletiĢim teknolojisindeki artıĢlar 

• Diğer kurum ve kuruluĢlarla iyi iliĢkiler içerisinde olmamız 

• Mevzuatla ilgili dokümanların, örneklerin fazlalığı ve ulaĢılabilirliği 

• Müdürlüğümüzün yeni kurulmuĢ olması 

• Genç ve Dinamik Personele sahip olmamız 

 

4- Tehditler 

• Mevzuatın yeni olması ve sık sık revize edilmesi 

• Nitelikli eleman temininde yaĢanan güçlükler 

• Tecrübesiz personele sahip olmamız 
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