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SUNUŞ 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma 

Merkezi, Türkiye’deki üniversiteler arasında çay konusunda öne çıkan ve bu konuda 

uzmanlaşma hedefi olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemiz Bünyesinde, 9 Ekim 2017 tarih 

ve 30205 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay ve Çay 

Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” ile kurulmuştur. 

 

Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, çay konusunda Rize ilimiz başta 

olmak üzere; bölgenin ve ülkenin önceliklerini ve gereksinimlerini karşılayabilecek, katma 

değeri yüksek sürdürülebilir nitelikte araştırmalar yapmak ve hizmetler sunmak, kamu, özel 

sektör kurum ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretmek 

için işbirliklerinin gerçekleştirilmesi, mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası 

özellikte olabilme niteliğini geliştirerek, uluslararası ilişkilerin ve tanınırlığının artırılması 

hedefleri doğrultusunda,  faaliyetlerini yürütmektedir. 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin yer aldığı bu raporda öncelikle misyonu, vizyonu, amaç 

ve hedefler doğrultusunda yürütülen faaliyetler sunulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Keziban YAZICI 

                                                                                                           Müdür  
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I-GENEL BİLGİLER 

 

A-Misyon ve Vizyon 

 

MİSYON 

 

Ülkemizin ve özellikle Rize ili başta olmak üzere, çay üretim bölgelerimizin önceliklerini 

ve gereksinimlerini göz önüne alarak; ÇAY konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, 

yapılmasını teşvik etmek, kamu, özel sektör, kurum ve kuruluşlarının araştırıcılarına mevcut 

altyapıdan yararlanabilme imkanı sağlamak misyon olarak benimsemiştir. 

 

VİZYON 

 

Çay konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, uygulama, eğitim ve AR-GE 

hizmetleri alanında kalite standartlarına sahip bir Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak işlev 

görmek vizyonumuzdur. 

 

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

 

Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkelerin belirlenmesi ve bütün yükseköğretim 

kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile 

eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili 

esasları bir bütünlük içinde düzenlenmesi halen yürürlükte olan 2547 sayılı Kanun kapsamında 

gerçekleştirilmektedir. Tüm yükseköğrenim kurumlarında olduğu gibi, asli görevleri arasında 

eğitim, araştırma ve toplumsal katkıların yer aldığı Araştırma Merkezimizde görevli akademik 

personelin görev ve sorumlulukları 2547 sayılı Yükseköğrenim Yasasında, idari personeli 

görev ve sorumluluk alanları ise 657 sayılı Yasa kapsamında tanımlanmıştır. 
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C- Teşkilat Şeması 

 

 

 

 

 

D-Fiziki Yapı ve İnsan Kaynakları 

 

1. Fiziki Yapı: 20 m2 ofis 

 

2. İnsan Kaynakları 

 

Müdürlüğümüzde bir Müdür ve bir Müdür Yardımcısı olmak üzere iki öğretim üyesi 

yer almaktadır. 

 

3-Taşınır Malzeme Listesi  

 

Sıra No Malzeme Adı Sayı Miktar 

1 Masa Üstü Bilgisayar 1 adet 

2 Yazıcı 1 adet 

3 Büro Tipi Telefon 1 adet 

4 Çalışma Masası 1 adet 

5 Kütüphane Mobilyaları 1 adet 

6 Sandalye 5 adet 
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II-HEDEFLER 

 

 Çay Konusunda; Rize ilimiz başta olmak üzere, bölgenin ve ülkenin önceliklerini ve 

gereksinimlerini karşılayabilecek, katma değeri yüksek sürdürülebilir nitelikte 

araştırmalar yapmak ve hizmetler sunmak, 

 Kamu, özel sektör kurum ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik 

projeler üretmek için işbirliklerinin gerçekleştirilmesi, mevcut işbirliğinin 

güçlendirilmesi, 

 Uluslararası özellikte olabilme niteliğini geliştirerek, uluslararası ilişkilerin ve 

tanınırlığının artırılması. 

 

III-DEĞERLER 

 

 Bilimsellik 

 Sürdürülebilir Kalite 

 İş Birliği Sağlama 

 Hizmet Odaklılık 

 

IV-FAALİYET ALANLARI 

 

 Öncelikle Rize İli olmak üzere ülkesel ve uluslararası düzeyde çay konusunda 

araştırmaları yürütmek. 

 Çay konusunda her türlü uygulama ve üretim faaliyetlerini yürütmek 

 Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla merkez amacına yönelik ortak araştırma 

projeleri yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak 

 Merkez tarafından yürütülen çay çalışmalarından elde edilen bilimsel sonuçların ülkesel 

ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmasını sağlamak. 

 Merkezin çalışma alanına giren konularda her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik 

eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler 

düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili 

yayınlar yapmak. 

 Çayın üretimi, bakımı, hasat ve hasat sonrası işlemleri ile ilgili yürütülecek araştırmalar 

sonucunda üreticiden, sanayiciye kadar bölge halkının ekonomik kalkınma düzeyine 

katkıda bulunmak. 
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 Özel sektör kuruluşları ile araştırma projelerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında 

koordinasyon ve danışmanlık hizmeti sağlamak. 

 Merkez amacına yönelik olarak çay konusunda yapılacak idari ve yasal düzenlemelere 

görüş bildirmek. 

 Çay konusunda araştırmalarını konu alan yüksek lisans ve doktora çalışmalarında 

bulunacaklara imkanları ölçüsünde katkı sağlamak. 

 

V- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER  

 

A. Proje Faaliyetleri 

 

1-TÜBİTAK 1007 Projesi 

 

19 Mart 2019 tarihinde Merkez Müdürümüzün yürütücü olduğu "Çay Bitkisi Gen 

Havuzunun Oluşturulması ve Ticari Çay Çeşit Adaylarının Belirlenmesi” isimli KAMAG 1007 

projesi TUBİTAK tarafından desteklenmiştir. 

 

TÜBİTAK tarafından desteklenen, Üniversitemiz ve Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri 

Araştırma Enstitüsü'nün ortaklaşa yürüteceği, ÇAYKUR'un da müşteri kurum olarak yer aldığı 

bu proje kapsamında biri Üniversitemiz bünyesinde olmak üzere iki adet Çay Gen Havuzu 

kurulacak ve 2000 adet genotip taranarak Siyah, Beyaz, Yeşil ve Oolong çay çeşitleri 

geliştirilecektir. 

 

Merkez Müdürü Doç. Dr. Keziban YAZICI’nın yürütücü olduğu ve dört yıl devam 

edecek olan projede, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mustafa 

AKBULUT, Doç. Dr. Özgün KALKIŞIM, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ŞAVŞATLI, Fen Edebiyat 

Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Fatih Ş. Beriş, Dr. Öğr. Üyesi Şule GÜZEL, Arş. Gör. Dr. 

Ayşenur EMİNOĞLU, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. 

Üyesi Deryanur DİNÇER araştırmacı olarak görev almaktadırlar. 
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2-TÜBİTAK KAMAG 1007 Projesi Değerlendirme Toplantısı 

 

Üniversitemiz ve Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün birlikte 

yürüttüğü, ÇAYKUR'un da müşteri kurum olarak yer aldığı "Çay Bitkisi Gen Havuzunun 

Oluşturulması ve Ticari Çay Çeşit Adaylarının Belirlenmesi” başlıklı TÜBİTAK KAMAG 

1007 projesinin bilgilendirme ve gelişmelerinin paylaşıldığı değerlendirme toplantısı 

Üniversitemizde yapıldı. 

 

Konferans vermek üzere Üniversitemize gelen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 

MANDAL, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN ve ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf 

Ziya ALİM’in katıldığı toplantıda, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali BİLGİN, TÜBİTAK 

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanı olarak atanan Doç. Dr. Ömer Faruk URSAVAŞ ve 22 

kişilik Proje Ekibi hazır bulundu. 

 

Toplantıda Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Keziban YAZICI’nın proje gelişmelerine dair 

sunumunun ardından değerlendirmelerde bulunuldu. 

 

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL, Çay İhtisas Üniversitesi olan 

Üniversitemiz için bu projenin çok önemli olduğunu, ilk altı aylık çalışmaların beklenilenin 

üzerinde bir başarı ile tamamlandığını, proje sonuçlarının çay tarımı için önemli sonuçlar 

doğuracağını belirtti. Ayrıca müşteri kurum olan ÇAYKUR’un projeyi sahiplenmesinin önemli 

olduğunu, elde edilen sonuçların uygulamaya aktarılması aşamasında ÇAYKUR’a önemli 

görevler düştüğünü hatırlatan Prof. Dr. Hasan MANDAL, proje sonucunda kurulacak Çay Gen 
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Havuzları ile dünyada elinde çay gen kaynağı bulunduran ülke sıralamasında 15. sırada olan 

ülkemizin 5. sıraya yükselecek olmasının da ayrı bir değer olduğunu söyledi. 

 

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Çay İhtisas Üniversitesi olan 

Üniversitemizin çay konusunda yoğun bir çalışma sürecine girdiğini belirterek, bu kapsamda 

yürütülen TÜBİTAK 1007 projesinin önemli olduğunu, çalışmaları yakından takip ettiklerini, 

elde edilen sonuçlardan memnun olduklarını ifade etti. Üniversitemiz Çay İhtisas 

Koordinatörlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar arasında çay bahçelerinin yenilenmesinin de 

bulunduğunu, örnek çay bahçelerinin kurulması ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmaların da 

bu kapsamda başladığını hatırlatan Rektörümüz, ayrıca, TÜBİTAK 1007 projesi sonucunda 

elde edilecek siyah, beyaz, yeşil ve oolong çay çeşitlerinin çayda ürün çeşitlendirilmesinde 

oldukça önemli olacağının altını çizdiler. 

 

Çay bahçelerinin yenilenmesi aşamasında bu çalışmanın verilerinin önemli olduğunu 

belirten ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya ALİM, projeye kendilerinin de destek 

verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi. Bu çalışma sonucunda kendi çay 

genotiplerimizle Çay Gen Havuzu oluşturulacak olmasının da önemli olduğunu ifade eden 

Yusuf Ziya ALİM, daha önce kendilerinin de yurt dışından çeşitler getirtme yolu ile gen 

kaynağı oluşturma yoluna gittiklerini, ancak çay bahçelerinin yenilenmesinde yabancı çeşitlerin 

değil, yerli çeşitlerin kullanılacağını, bu nedenle de bu projenin bir an önce tamamlanmasını 

beklediklerini söyledi. 
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3-TÜBİTAK KAMAG 1007 Projesi İzleme Toplantısı 

 

Tübitak 1007 "Çay Bitkisi Gen Havuzunun Oluşturulması ve Ticari Çay Çeşit 

Adaylarının Geliştirilmesi" projesinin ilk izleme toplantısı Üniversitemizde yapıldı.  
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B- Diğer Faaliyetler 

 

1-Çay Çalıştayı 

 

Üniversitemiz Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ve Merkez 

Müdürümüzün düzenleme kurulunda yer aldığı Çay Çalıştayı yoğun bir katılım ile 17-18 Ekim 

2019 tarihleri arasında düzenlendi. 

 

Yükseköğretim Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının birlikte 

yürüttükleri “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma” programı 

kapsamında Üniversitemiz 2018 yılında çay alanında pilot üniversite olarak seçildi. 

Üniversitelerin içinde bulundukları bölgenin sorunlarıyla ilgilenmesi ve topluma her açıdan yol 

gösterici olması ilkesinden hareket eden Üniversitemiz son yıllarda çay konusunu öncelikli 

araştırma alanı kapsamına aldı ve bu konudaki projelere destekleme önceliği verdi. Çay 

konusunda pilot üniversite olarak belirlenmesinden sonra da bu konudaki çalışmalarını artırarak 

devam ettirmektedir. Bu çalışmalardan bir tanesi de 17-18 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen çay 

çalıştayıdır. Çalıştaya ülkemizin değişik Üniversitelerinde görev yapan ve çay konusunda 

çalışmaları bulunan akademisyenler ile sektör temsilcileri davet edildi. Çalıştayda ayrıca, Çay 

Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Keziban YAZICI tarafından TÜBİTAK 

1007 projesi sunularak, sektör temsilcilerine bilgi verilmiştir. 
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2-Kurumsal İşbirliği 

 

 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemiz Çay İhtisaslaşma Çalışmaları kapsamında; Çay ve 

Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri 

Araştırma Enstitüsü (ÇAYKUR),  ÇAYKUR Çay Tarım Dairesi ve Rize Çay Araştırma ve 

Uygulama Merkezi (ÇAYMER) arasında İş Birliği Protokolü hazırlandı. 

 

Öncelikli olarak, Rize’de çay konusunda faaliyet gösteren Araştırma Merkezlerinin 

bulundukları bölgelerin ekonomik ve kültürel kalkınmasına yapacağı katkıları en üst düzeye 

çıkarmak,  "Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı” kapsamında destek alan Çay 

İhtisas Üniversitesi ile Bölgede hizmet veren Araştırma Merkezleri arasında yeni projeler 

geliştirilmesinde iş birliği yapılması ve mükerrer desteklerin önüne geçilmesi amacı ile 

imzalanan protokollerde;  tarafların sorumluluk alanlarındaki altyapı, personel, eğitim, Ar-Ge, 

etkinlik, öğrenci ile çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri gibi konulara ilişkin 

kararlaştırılan süreçlerin iş birliği içerisinde yürütülmesini sağlamak amaçlanmıştır. 

 

Ayrıca, Çay İhtisas Üniversitesi çatısı altında Çay tarımında verimliliğin artırılması, 

maliyetin düşürülmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında istifade edilecek yeni bilgi ve 

teknolojilerin hızlı ve etkin bir şekilde çiftçiye ulaştırılmasında iş birliği yapılması 

kararlaştırılmıştır. 
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VI-BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda 

açıklanan faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak 

yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını 

temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 

bilgim olmadığını beyan ederim.  

 

 

                                                            Doç. Dr. Keziban YAZICI 

                                                               Müdür 

 

 


