Siirt Üniversitesi Ar-Ge Politikası
Misyon
Evrensel değerler ışığında bilgi, birikim ve becerileri ile bölgesindeki ekonomik, sosyal,
kültürel ve sportif gelişmelere katkı sağlayarak etik değerlere duyarlı, paylaşımcı, araştırmacı
ve mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştirmek.
Vizyon
Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış, yerel ve ulusal sorunları çözmeye yönelik
sanayi ve toplumun işbirliği ile çalışmalar yapan evrensel değerlere saygılı, toplam kalite
yönetimi ilkelerini benimsemiş sürekli gelişen bir üniversite olmak.
Ar-Ge kalite politikası Siirt Üniversitesinin misyonu ve vizyonu doğrultusunda aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir.
1.

Araştırmaların yerel,
planlanması,

ulusal ve uluslararası öncelik ve ihtiyaçlar dikkate alınarak

2.

Uluslararasılaşmada bilinç oluşturma ve bu yönde uygulamaların teşvik edilmesi,

3.

Ar-Ge faaliyetlerinde üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin sağlanması,

4.

Ar-Ge faaliyetlerinde paydaşların katılımının etkinleştirilmesi,

5.

Akademisyenlerin
oluşturulması,

6.

Ar-Ge çalışma sonuçlarının kullanım, ticarileşme ve yaygınlaşmasının sağlanması,

7.

Akademisyenlerin Ar-Ge yönlerinin geliştirilerek aktif ve dinamik tutulması,

8.

Ar-Ge laboratuvarların ulusal ve uluslararası akreditasyona uygun hale getirilmesi,

9.

Bilim, spor, sanat ve kültür çalışmalarının desteklenmesidir.

Ar-Ge

faaliyetlerini

gerçekleştirebilecekleri

uygun

ortamların

Giriş
Siirt Üniversitesi,1976 yılında Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulan Siirt Eğitim
Enstitüsü, 1982 yılında Siirt Eğitim Yüksekokulu adı altında ön lisans programları düzeyinde
eğitime devam etmiştir. 1989- 1990 eğitim öğretim yılında bünyesinde lisans programları
açılan yüksekokul, 1992 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi adını almıştır. Sınıf
Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İlköğretim
Matematik Öğretmenliği programlarından çok sayıda mezun veren Siirt Eğitim Fakültesi, 29
Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı
yasa ile Dicle Üniversitesinden ayrılarak yeni kurulan Siirt Üniversitesine bağlanmıştır. Siirt
Üniversitesi, Tıp, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık, Mühendislik, Fen Edebiyat, Eğitim,
Veteriner, Ziraat, İktisadi ve İdari Bilimler ve İlahiyat olmak üzere dokuz fakülte, Fen
Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yaşayan Diller ve Sağlık Bilimleri olmak üzere dört enstitü,
Sağlık, Yabancı Diller, Beden Eğitimi ve Spor ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik olmak
üzere dört yüksekokul, Sosyal Bilimler, Teknik Bilimler, Eruh MYO, Kurtalan, Tasarım ile
Sağlık Hizmetleri olmak üzere altı Meslek Yüksekokulu ile toplam 23 akademik birimde
eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.
Siirt İlindetarım ve hayvancılık halkın en önemli geçim kaynakları olduğu için,bu alanlarda
karşılaşılan problemlerin çözümüne katkı sunması için Siirt Üniversitesi bünyesinde Ziraat ve
Veteriner Fakülteleri kurulmuştur.2015 yılında YÖK ve Kalkınma Bakanlığı'nın devlet
üniversitelerine yönelik "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması
Projesi"ni başlatmıştır. 2016 yılında 5, 2018 yılında ise 5 olmak üzere 10 devlet üniversitesi
bu proje çerçevesinde ihtisaslaşan üniversiteler arasına girmiştir.Siirt Üniversitesi 2018
yılında“Tarım ve Hayvancılık” alanında ihtisaslaşacak üniversiteler arasında yer almıştır. Bu
nedenle Siirt Üniversitesinin geleceğe yönelik politika amaç, hedef ve stratejilerin
oluşturulmasında bu proje büyük bir özenle dikkate alınmış, iç ve dış paydaşların önerileri de
göz önüne alınmıştır.
Siirt Üniversitesi Ar-Ge Stratejisi
1.
Araştırmaların yerel,
alınarak planlanması
1.1.

ulusal ve uluslararası öncelik ve ihtiyaçlar dikkate

Yerel ulusal ve uluslararası arena da ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi

1.1.1. Hayvancılık Sektöründe Ar-Ge İhtiyaç Alanları
Siirt Üniversitesi, İl’de yaygın olarak yetiştirilen hayvan türlerinin yanısıra ekonomik değeri
yüksek farklı ırk ve türden hayvanların adaptasyon ve yetiştirilmesiyle bölge hayvancılığında
öncü olma sorumluluğu taşımaktadır. Bu çerçevede yapılan ve yapılması planlanan
çalışmaları şöyle ifade etmek mümkündür.
Siirt, küçükbaş hayvancılığı açısından ülke sıralamasında önemli bir yere sahiptir. Ancak
birim hayvandan elde edilen verim açısından bakıldığında aynı iyimser tabloyla karşılaşmak
pek mümkün değildir. Bu konu üzerinde yapılacak çalışmalar ile birim hayvandan elde
edilecek et ve süt miktarının artırılmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılması, yöreye
özgü hayvan türlerinin (Örn. Renkli tiftik keçisi) ürünlerinin ekonomik değer kazanmasına
yönelik çalışmaların yapılması, böylece yerel, ulusal ve uluslararası arenada ihtiyaç duyulan
ürünlere yönelik açığın kaliteli verim ile kapatılması öngörülmektedir. Ayrıca kanatlı
sektöründe yapılacak Ar-Ge çalışmaları ile et ve yumurta açısından kaliteli gıda ürünlerinin
üretilmesine imkân sağlayacak çalışmalar planlanmaktadır. Yerelde bulunmayan ancak

ekonomik değeri yüksek olabileceği düşünülen farklı tür ve ırklara ait hayvanların da
üniversite bünyesinde yapılacak Ar-Ge çalışmaları ile bölgeye adaptasyonunun sağlanarak
farklı geçim kaynaklarının ve istihdam alanlarının açılmasına olanak sağlanması hayvancılık
açısından belirlenen hedefler arasında yer almaktadır.
1.1.2.Tarım Sektöründe İhtiyaç Duyulan Ar-Ge Alanları
Siirt Üniversitesi, Siirt ilinde tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmayı, tarımda yeni
teknik ve yöntemlerin yaygınlaşmasını sağlamayı, yaşam kaynağımız olan toprak, su ve
havanın kirlenmesini önlemeyi, bölgede tesis edilen baraj göllerinin iklim değişikliği üzerine
etkilerini araştırarak oluşan yeni koşullara uygun ürün desenini oluşturmayı hedeflemektedir.
Ayrıca Siirt ilimizin önemli tarımsal faaliyetleri arasında yer alan başta fıstık, badem, nar, bağ
gibi bahçe bitkileri yetiştiriciliği, tarla bitkileri yetiştiriciliği, çayır mera alanlarının ıslahı,
kültür bitkilerindeki hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı çevre dostu mücadele yöntemleri,
bal üreticiliği üzerinde bilimsel araştırmalar ve ıslah çalışmaları yaparak bölgedeki ürün
veriminin maksimum düzeye çıkarmayı, bölge halkının tarımsal üretim yönünden
bilinçlendirilmesi, bölge ekonomisinin kalkındırılması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin
sağlanması öncellikli araştırma stratejisi oluşturmaktadır.
1.1.3.Mühendislik Bölümüne Yönelik Ar-Ge İhtiyaç Alanları
Mühendislik alanında ihtiyaç duyulan Ar-Ge alanları; Bölgenin kaynaklarını zenginleştirip
değerini daha iyi bir yere taşımak için yeni inovasyonların geliştirilmesi, Bölgedeki sanayi
kuruluşlarla işbirliği yapılarak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, bor bileşiklerin üretimi için
pilot sistemlerin kurulması ve endüstriyel sistemlerin geliştirilmesi, Bölgede yapımı devam
eden barajlardan tarımsal üretimde su ihtiyacının karşılanması için bölge arazisi yapısına
uygun sulama sisteminin seçilmesi, toplu sistem tasarımları, sulamada kullanılan hidrant
sistemleri, alternatif sulama sistemlerinin araştırılması, doğrusal programlama modeli, su
dağıtım ağında kritik hatların belirlenmesi, sulama sistemi yapılarının planlanması konularını
içeren ve basınçlı sulama sistemlerinin projelendirilmesi ve otomosyon sistemlerinin
gerçekleştirilmesi olarak planlanmaktadır
1.1.4. Güzel Sanatlara yönelik Ar-Ge İhtiyaç Alanları
Güzel sanatlar alanında Siirt ili Mimarisi içinde yer alan CAS evlerinin yapısının incelenmesi,
Siirt ili kentsel alanların gelişim eğilimlerinin planlı şekilde ortaya konulması, Siirt ili
içerisindeki kültürel yaşam şeklinin mimari öğeler üstüne yansımalarının araştırılması,
Mimari mekanların ve çevresel mekanların gürültü kirliliğinin araştırılması, Mimari
mekanların ve çevrenin evrensel tasarım ilkelerinin ve ergonomik tasarım ilkelerinin
belirlenmesi olarak tespit edilmiştir.
1.1.5. Sosyal Ve Fen Temel Bilimleriyle İlgili Ar-Ge Çalışmalarına Yönelik İhtiyaç
Alanları
Temel Bilimler alanında ihtiyaç duyulan Ar-Ge alanları; Kır-kent hayatının bir arada
yaşandığı Siirt’te göçerlikle ilgili araştırmalara öncelik verilmesi, şehrin çevre sorunlarının
tespit edilmesine yönelik çalışma gruplarının oluşturulması, kentin enerji potansiyelinin
tespitine ilişkin çalışma alanları oluşturulması, şehirde yeni turizm havzalarının keşfedilmesi,
Siirt tarihi ile ilgili çalışmaların yapılması, Türk-İslam tarihine önemli evliyalar kazandıran

eski medrese kültürünün araştırılması ve Siirt’in bu alanda yapılacak çalışmaların merkezi
haline getirilmesi, Siirt’in eski âlimlerinin kullandığı matematiği ortaya çıkarıp matematiğin
sevdirilmesi, Siirt halk anlatılarının derlenerek basılı hale getirilmesi hedeflenmektedir.
Doğa ve botanik turizmine yönelik çalışmalara daha fazla destek verilmesi, kurulacak doğa
okulları ile farklı yerlerden insanların Siirt’e gelmesinin sağlanması, kentin etnik ve kültürel
bileşenlerinin belirlenmesi, kentte heyelan riski olan sahalarının tespit edilip yerleşim
alanlarına etkisinin ortaya konulması, kil yataklarının endüstriyel hammadde olarak
değerlendirilmesi, filoloji ve folklor alanında bilimsel saha çalışmalarının yapılması
planlanmaktadır.
Teknolojik transfer uygulama ve araştırma merkezinin kurulması, dünya literatüründe öncü
çalışmalardan yararlanılması, üniversite sanayi işbirliği ile bölgesel ürünlerin işlenmesi ve
ekonomik getirisi olan ürünlerin elde edilmesinin sağlanması, coğrafi bilgi sistemleri ve kamu
bilgi sistemlerinin birleştirilmesi, e-kitap uygulamasının yaygınlaştırılması, teknolojik bilgi ve
yetkinliklerin sanayi ile paylaşılması uygulamaları düşünülmektedir.
İş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamak amaçlarıyla, mevcut araştırmageliştirme faaliyetlerinin geliştirip çeşitlendirilmesi, birim bazında öğretim elemanlarının
kullanımına yönelik proje geliştirme ofislerinin kurulması, nitelikli işgücünü ve beşeri
sermayenin oluşturulması, yapılan projelerin başarıları ile ilgili gerekli istatistiklerin
yapılması, danışma kurulunun oluşturulması ve alanların belirlenmesi, yöneticilerin
belirlenmesi, web sitesinin kurulması ve çalışma takviminin belirlenmesi hedeflere ulaşmada
önemli katkılar sunacaktır.
1.1.6. Eğitim İle İlgili Ar-Ge Çalışmalarına Yönelik İhtiyaç Alanları
Siirt Üniversitesinin Eğitim bilimleri alanında eğitimin öncelikle yerel alanda kültürel
değerleri de dikkate alan eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek bunun ulusal ve uluslararası eğitim
ve kültür ile entegrasyonun sağlanması hedeflenmektedir. Öğretmenlerin mesleki ve
pedagojik ihtiyaçlarının belirlenmesi; Özellikle sınıf ve okul öncesi eğitim öğretmenlerinin ilk
atamalarının yoğun olduğu bölgede kültür-dil-yaşam becerileri alanlarında temel bir
eğitimden geçmeleri, kırsalda göreve başlarken nelerle karşılaşacaklarını görmeleri
bakımından önemlidir.
1.1.7. İlahiyat Bilimlerine Yönelik Ar-Ge Çalışmalarına İlişkin İhtiyaç Alanları
İlahiyat bilimlerinde eğitim ve öğretiminde kullanılacak bilgi teknolojilerini geliştirmeyi,
akademik ve idari personelin gelişimine ve kariyerine katkı sunacak fırsatlar yaratmayı,
araştırmacıları teşvik etmeyi, toplumun inanç ve ahlak düzeyini geliştirecek ulusal ve
uluslararası sempozyumlar, çalıştaylar ve paneller gibi etkinlikler düzenlemeyi
hedeflemektedir. Toplumu sekülerleşme ve küreselleşmeye karşı inanç, ahlak ve değerler
bağlamında bilgilendirilmeyi, güncel inanç ve ahlak problemleri karşısında disiplinler arası
bir bakış açısıyla bölgesel ve ulusal sorunları araştırarak çözümler üretmeyi önemsemektedir.
1.1.8. İktisat Biliminin Bölgesel Kalkınmaya Odaklı Ar-Ge Çalışmalarına İlişkin İhtiyaç
Alanları
İktisadi ve İdari Bilimler ile ilgili lisansüstü eğitim ve öğretimi yenilikçi ve yaratıcı
yaklaşımlarla güçlendirmek yoluyla bilim ve araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü
geliştirmek hedeflenmektedir. Bunun yanında fakültenin araştırma kaynaklarının etkinliğinin

artırılması planlanmaktadır.
1.1.9. İnsan Sağlığı İle İlgili Ar-Ge Çalışmalarına İlişkin İhtiyaç Alanları
Siirt ilinde kurulacak olan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eksik bulunan kliniklerin
kurulması.Onkoloji ve Tüp bebek merkezlerinin kurulması ilk aşamada gerçekleştirilecek
hedefler arasında yer almaktadır.
1.2.

Ar-Ge Faaliyetleri Alanlarının Belirlenmesi

1.2.1. Hayvancılık Sektöründe Ar-Ge Faaliyet Alanları
Siirt Üniversitesi hayvancılık alanında birim hayvandan elde edilen verimi artırmak için
damızlık küçükbaş hayvanların yetiştirileceği ve burada sperma ve embriyo nakillerinin
yapılabileceği hastalıklardan ari küçükbaş hayvan çiftliği kurulması, büyükbaş hayvan
yetiştiriciliği konusunda yetiştiricilere örnek olacak model bir çiftlik kurulması ve burada
yetiştirilen hayvanlarda suni tohumlama çalışmalarına katkı sunmak için Veteriner fakültesi
klinik bilimler bölümü dölerme ve suni tohumlama anabilim dalı laboratuvarlarını
geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Birim hayvandan elde edilecek verimin artması sonucu yetiştiricilerin ürünlerinin
markalaşarak pazara sunulmasına imkân sağlayacak gıda işleme biriminin kurulması, yaban
hayvanlarının (örn. Bıldırcın, keklik) üretim, bakım, tedavi ve doğaya salma işlemlerinin
gerçekleştirileceği modern bir yaban hayvanları ünitesi, hayvan hastalık ve zararlılarıyla
mücadele için modern bir hayvan hastanesinin kurulması ve akademisyenlere araştırma
imkanı sağlayacak modern bir deney hayvanları ünitesi kurulması, Ar-Ge faaliyet alanları
olarak düşünülmektedir.
1.2.2. Tarım Sektöründe Ar-Ge Faaliyet Alanları
Bitkisel üretimde; bahçe bitkileri, tarla bitkileri, bitki sağlığı, tarımsal biyoteknoloji, toprak ve
bitki besleme, tarım ekonomisi, sulama teknikleri, modern tarım teknikleri ve enerji
kaynakları, ihtiyaç duyulan öncellikli Ar- Ge faaliyet alanlarıdır.
Bahçe ve tarla bitkileri konusunda öncelikli Ar-Ge faaliyet alanları; bitki ıslahı, yerel ve
bölgesel yeni çeşit adaptasyonu, baraj göllerinin iklim değişikliğine etkilerini araştırılarak
uygun ürün desenini oluşturmak, modern bitki yetiştiriciliği, modern sulama teknikleri,tıbbi
ve aromatik bitkiler, gen kaynakların toplanması, muhafazası, korunması, mera ıslah
yöntemleri, kuraklığa, herbisitlere, yatmaya, hastalık ve zararlılara dayanıklı baklagil çeşit
ıslahı, bölgede kültür bitkilerinde zarar oluşturan hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı başta
biyolojik ve biyoteknik mücadele olmak üzere alternatif mücadele yöntemlerin geliştirilmesi,
hastalık ve zararlılara karşı tahmin ve uyarı modelleri, bölgede mevcut fauna ve floranın
tespiti ve muhafazası, toprak koruma, besleme ve sürdürülebilir tarımsal üretim, tarımda
alternatif enerji, tarımsal atıkların değerlendirilmesi, modern tarım teknikleri, tarımsal
biyoteknoloji, hayvan yetiştiriciliği, hayvan besleme ve ıslahı, arıcılıkta verim ve kalite,
üretimi yapılan ve bölge üreticisi için önemli bir gelir kaynağı oluşturan ürünlerin pazarlama
ve markalaşma stratejileri araştırmaları bitkisel üretimde Ar-Ge öncelikleri bulunmaktadır.
Bitkisel üretim araştırma faaliyetlerinde amaç, bitkisel üretimde verim ve kalitenin
artırılmasıdır. Bu Ar-Ge faaliyetleri yürütülürken öncellikle bölgede ekonomik öneme sahip
ürünlerin (fıstık, tayfi üzümü, zivzik narı, bal vb.) verim ve kalitesini artırmayı, bölgesel
kalkınma odaklı verim artışını sağlanmaya yönelik uygun üretim deseni oluşturmayı, hastalık,

zararlı ve yabancı otlara karşı dayanıklılık, tahmin ve uyarı modelleri geliştirme, gen
kaynaklarının korunması ve koleksiyon bahçelerinin kurulması öncellikli araştırma
alanlarıdır.
1.2.3 Mühendislik Ar-Ge Faaliyet Alanları
Mühendislik alanında öncellikli Ar-Ge çalışmaları bölgede yaygın olan işsizliğe çözüm olmak
amacıyla daha çok tarım ve hayvancılık alanında istihdama yönelik araştırmalardır. Evsel ve
tarımsal atıklarından yenilenebilir enerji üretimi, güneş enerji teknolojilerinin bölgede
yaygınlaştırılması, Siirt üniversitesi kampüs içerisindeki elektrik ihtiyacının karşılanması için
atıl alanlara Fotovoltaik panellerinin kurulması, yapı malzemelerinin çeşitlendirilmesi ve
geliştirilmesi, bölgesel atıkların geri dönüşümü, temiz su kaynaklarının kullanılabilirliğive
sürekliliğinin sağlanması, yeni teknolojilerin kullanımı ve de çeşitli teknik analizlerin
yapılabilmesi için uygun ortamların oluşturulması, fıstıkları boyutlandırma, ve kavurma gibi
cihazların geliştirilmesi, mimari yapı, şehir planlama teknolojilerini geliştirmek.
1.2.4 Güzel Sanatlar Ar-Ge Faaliyet Alanları
Mimari yaklaşımların ve kentlerin gelişiminde Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmek, mimari
yapıların ve kentsel gelişimin bölge ve çevre korunmasının artırılmasına yönelik restorasyon
çalışmaları, mühendislik ve güzel sanatlar alanında Ar-Ge çalışmalarının yapılması gereken
öncellikli alanlardır.
1.2.5. Sosyal ve Fen Temel Bilimleri Ar-Ge Faaliyet Alanları
Bölgede sağlık, teknoloji, eğitim ve yenilenebilir enerji konusunda ihtiyaç duyulan
araştırmalar, farklı kültürler arasında iletişim köprülerinin oluşturulması, doğa ve botanik
turizmine yönelik çalışmalar, doğa okulları ile farklı yerlerden insanların Siirt’e gelmesinin
sağlanması, Siirt’in etnik ve kültürel bileşenlerinin belirlenmesi, Farklı etnik grupların
işgücüne katılım oranlarının belirlenmesi, Siirt’in heyelan riski olan sahalarının tespit edilip
yerleşim alanlarına etkisinin ortaya konulması, Siirt’teki kil yataklarının endüstriyel
hammadde olarak değerlendirilmesi, filoloji ve folklor alanında bilimsel saha çalışmaları
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesinin sosyal ve fen temel bilimleri Ar-Ge faaliyet
alanlarını oluşturmaktadır.
Edebimetinlerden hareketle metnin yazıldığı dönemin sosyal ve siyasi anlayışının
çözümlenmesi, Üniversite-Sanayi iş birliği, Siirt ve çevresinde yetişen tıbbı aromatik
bitkilerin, Siirt ve çevresinde yetişen bitkilerin tıbbi ve farmakolojik özelliklerinin
araştırılması ile ilgili kaynak ve alt yapı olanaklarının zenginleştirerek etkili ve verimli
kullanımları, matematik olimpiyatlarının düzenleyerek matematiği her kademeden öğrenciye
sevdirilmesi, üretim modelinde endüstriyel matematiğin tarımda ve hayvancılıktaki rolünün
ve endüstrinin problemlerine yönelik matematiksel modellerin geliştirilerek çözümlerinin
uygun algoritmalarla gerçekleştirilmesi Ar-Ge faaliyet alanları arasında bulunmaktadır.
1.2.6. Eğitim Bilimleri Ar-Ge Faaliyet alanları
Eğitim programı hedef ve süreçlerininiyileştirilmesi ve güncellenmesi, eğitim programı
kapsamında ölçme değerlendirme faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve güncellenmesi

1.2.7. İlahiyat ile İlgili Ar-Ge Faaliyet Alanları
Toplumun din anlayışı üzerine araştırmalar yaparak doğru din algısını oluşturmak, din-ahlak
ilişkisi bağlamında araştırmalar yaparak ahlaki eylemler için doğru zeminin oluşmak,
toplumdaki din ile kültür arasındaki farklılığı belirleyerek bunlar arasındaki etkileşimi ortaya
koymak, bölgede medrese ve akademi arasında işbirliği sağlamak, bölgenin âlimlerini tanıtan
lisansüstü çalışmalar, Siirt ilinde farklı dini grupları ele almak, ulusal ve bölgesel düzeyde
İslam sanatlarına ait eserleri gün yüzüne çıkarmak, bölgedeki mezheplerin ortaya çıkış
nedenlerini ve dağılımını,bölgedeki mezhep farklılaşmasının dini, sosyo-politik ve ekonomik
nedenleri, toplumsal barışın sağlanmasına dini kanaat önderlerinin ve grupların etkilerini,
Popüler dindarlık unsurlarının ortaya çıkmasında etkili olan faktörler, bölgede meydana gelen
intiharların teolojik ve sosyolojik nedenleri ve disiplinler arası bir bakış açısıyla bölgesel ve
ulusal sorunları araştırmakilahiyat fakültesinin AR-GE öncellikli alanlarıdır.
1.2.8. İnsan Sağlığı ile İlgili Ar-Ge Faaliyet Alanları
Tüp bebek merkezinin kurularak diğer illere sevklerin azaltılması ve Robotik Cerrahi
konusunda bölgede ihtisaslaşma
1.3.

Teknoloji Transfer Modellemeleri Oluşturma

1.3.1.Tarımda Teknoloji Transfer Modellemeleri Oluşturma
Tarım sektöründe ekonomik öneme sahip ürünlerin doku kültürü üretim süreçlerini kapsayan
patentlerin/tescillerin alınması, biyoinformatik yazılımların geliştirilmesi ve patentlenmesi,
biyoteknolojik çalışmalar sonucu klonlanan/tespit edilen genlerin patentlenmesi, fenotipik
çalışma modellerinin tescillenmesi, moleküler ıslah yöntemlerinin ve ıslah edilen çeşitlerin
tescillenmesi, biyoteknolojik altyapıların akredite hale getirilmesi, bitki hastalık- zararlılar ve
yabancı otlarların teşhis yöntemlerinin geliştirilmesi konuları tarım sektöründe teknoloji
transfer modelleri oluşturma konuları olarak hedeflenmektedir.
1.3.2. Mühendislik ve Güzel Sanatlar Teknoloji Transfer Modellemeleri Oluşturma
Üniversitede kurulacak TTO ile birlikte; teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer
ve nitelikli istihdam yaratma potansiyelinin yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir
aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemeyi hedeflemektedir.
Üniversite- sanayi işbirliği çerçevesinde inşaat teknolojilerini geliştiren öncelikle bölgesel
firmalara danışmanlık hizmeti vermek,
Teknoloji ve teknoloji transferi ve kapsamı konusunda çalışmaların desteklenmesi ve
anlaşılması,
Sanayi kuruluşlarının teknolojik yaklaşımlarının neler olduğunun anlaşılması,
Yapılan projelerin pazar araştırmaları ve pazarlama konusunda desteklenmesi,
Teknolojik yeterliliklerin değerlendirilmesi,
1.3.3 Eğitim ve Temel Bilimlerle İlgili Teknoloji Transfer Modellemeleri Oluşturma

Teknolojik transfer uygulama ve araştırma merkezinin kurulması, Dünya literatüründe öncü
gelen çalışmalardan yararlanılması, üniversite sanayi işbirliği ile bölgesel ürünlerin (bal, nar,
fıstık vb.) işlenmesi ve ekonomik getirisi olan ürünlerin elde edilmesinin sağlanması, coğrafi
bilgi sistemleri ve kamu bilgi sistemlerinin birleştirilmesi, e-kitap uygulamasının
yaygınlaştırılması, teknolojik bilgi ve yetkinliklerin sanayi ile paylaşılması, ayrıca Üniversitesanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, faaliyetlerin hedef kitle ve işbirlikçi kurumlar nezdinde
yaygınlaştırılması ve ilgili faaliyetlere katılımın sağlanması, Üniversite sanayi işbirliği ile
bölgesel ürünlerin (bal, nar, fıstık vb.) işlenmesi ile ekonomik getirisi olan ürünlerin elde
edilmesinin sağlanması, coğrafi bilgi sistemleri ve kamu bilgi sistemlerinin birleştirilmesi,
diğer üniversitelerdeki araştırma laboratuarlarından yararlanılması, E-kitap uygulamasının
yaygınlaştırılması, teknolojik bilgi ve yetkinliklerin sanayi ile paylaşılması, yurtdışında
bulunan üniversite ve özel araştırma laboratuvarlarıyla işbirliği ve fikir alışverişinin
yapılması, iç ve dış paydaşlarla iletişim ve etkileşim ortamlarının (çalıştay, protokol v.b.)
geliştirilmesi, uluslararası matematik konferanslarının düzenlenmesi, STEM sınıfları ve
Teknoloji tabanlı uygulama sınıflarının oluşturulması, Robotik kodlama ve Ardunio
eğitimlerinin verilmesi
1.3.4. İlahiyat Teknoloji Transfer Modellemeleri Oluşturma
Teknolojinin dinin yaygınlaşmasında kitle iletişim aracı olarak işlevselliğini sağlamak ve
bununla ilgili pratik modeller oluşturmak,
Dinin topluma doğru ve sağlıklı bir şekilde aktarımını sağlamak için dijital platformlar
oluşturmak,
Dijital okuryazarlık dersinin ilahiyat alanında etkin kullanımını sağlamak,
Dinin kitlelere aktarımında sosyal medya kanallarını ve dijital platformları etkili kullanmak.
1.4. Patent Takip Birimi Kurma
Kurumun teşkilat yapısının belirlenmesi, patent takip biriminde görev alacak kişilerin
belirlenmesi, teknoloji transfer ofislerinin oluşturulması, başvurulan ve kabul edilen
patentlerin niteliğinin değerlendirilmesi, alınan patentler ile sanayi arasındaki iletişimin
sağlanması, süreç yönetiminin kurumsallaştırılması, patent çeşitliliğinin artırılması ve
yaygınlaştırılması, materyal veya laboratuvar merkezlerinde patent süreçlerinin izlenmesi ve
öğretim teknolojileri hedef çıktıları bağlamında patentlerin alınması için gerekli çalışmaların
yapılması planlanmaktadır.
Patent Takip Birimi Kurma çalışmaları başlatılmıştır.
1.5. Teknokent Kurulumu
Teknokentin amacına uygun olarak akademik, ekonomik ve sosyal yapının işbirliği içinde ve
ihtiyaçlar doğrultusunda hareket edilmesi, teknokent kurulumu için gerekli bütçenin
sağlanması, teknokentkurulum süresince faaliyetlerin finansmanı için yapılan finansal
çalışmaların yürütülmesi, yerli ürünlerin ulusal ve uluslararası tanıtımı için reklam
desteklerinin sağlanması, araştırmaların yürütülmesi için gerekli sermaye mallarının
edinilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.
TeknoMer kurma çalışmaları başlatılmıştır.

1.6. Kuluçka Merkezi Kurulumu
Kuluçka Merkezi Kurma çalışmaları başlatılmıştır.
2.

Uluslararasılaşmada Bilinç Oluşturma ve Bu Yönde Uygulamaların Teşvik
Edilmesi,

2.1.

Uluslararasılaşma Bilinci Oluşturma

Siirt Üniversitesi, akademisyenlerini Erasmus ve Mevlâna gibi değişim programları
konusunda bilinçlendirmekte, bu konuda desteklerdenyararlanmanın artırılması için
çalışmalar yapmakta, bilimsel faaliyetlerle ilgili yurtdışına çıkışları ve yurtdışından bilim
insanlarıyla ortaklaşa proje ve yayın yapmaları konusunda bilim insanlarınıteşvik etmektedir.
Öğretim elemanlarının yabancı dil bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik yurtdışı
eğitimlerine ağırlık vermekte, yurtdışında yapılacak kongre ve sempozyumlar gibi uluslararası
çalışmalar için desteklerin arttırılmasına çalışılmaktadır.
Uluslararasılaşmaya katkı sağlama açısından Siirt Üniversitesinde uluslararası kongrelerin
düzenlenmesi ile ilgili destekler devam etmektedir. Uluslararası gündemin gözetilmesi,
yurtdışından konuk bilim insanlarının ülkemize getirilmesi için çeşitli destekleme
programlarının sağlanması, yabancı dilde öğretim, uyum programı ve danışmanlık gibi
eğitimsel ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, kurumsal strateji olarak yönetim, personel,
ödül ve teşvik desteğinin sağlanması, uluslararası değişim programlarının desteklenmesi ve
değişim programı ülke sayısının arttırılması, Ar-Ge odaklı bilgi ve üretimin korunması,
pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile uluslararasılaşma bilinci oluşturulmaktadır.
İnovasyon ve rekabet gücünün artması, ürün ve hizmetlerin ihraç edilmesi, öğretim
üyelerinin, yurtdışında bilimsel açıdan saygıdeğer çalışma merkezlerine gönderilmesi için
desteklerin artırılması, öğretim üyesi değişim programları, dünyada bilim ve teknoloji
alanındaki uzun dönemli gelişmelerin saptanması, bilim insanı bağlantılarının geliştirilmesi
yurt dışındaki önemli bilim insanlarıyla iletişime geçip ortak yayın yapmanın teşvik edilmesi,
yurt dışında önemli dergilerde yapılan yayın sayısının artırılması için destek çalışmaları
devam etmektedir.
Uluslararasılaşmada bilinç oluşturmak için çeşitli uygulamaları teşvik etmek amacıyla çalışma
grupları, komisyonlar ve ekipler kurmayı,yurtdışından seminer ve paneller için
akademisyenlerdavet ederek çalışmaları tanıtmayı, ayrıca kurumun web sitesini çeşitli
dillerde işlevsel hale getirmeyi hedeflemektedir. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla
işbirliğine giderek kuruma katkı sağlayacak paydaşlar bulmak, belirlenen paydaşlarla düzenli
toplantılar yapıp ortak çalışma alanlarını tespit etmek, bu kapsamda projeler üretmek
hedeflenmektedir. Ayrıca uluslararası tanıtım faaliyetlerine destek verilmesi yoluyla farklı
ülkelerdeki öğretim üyeleri ve öğrencilere ulaşılması hedeflenmektedir.
2.2.

Uluslararası Ortak Projeleri Destekleme

Araştırıcıların yurtdışında gerçekleştirilecek olan kongre ve sempozyum gibi bilimsel
faaliyetlere katılımları ve yurtdışından kendi alanlarıyla ilgili bilim insanlarıyla ortaklaşa
uluslararası kongre ve sempozyumlar düzenlemesi desteklenmektedir.(Veteriner Fakültesi)
Öğretim elemanlarına, uluslararası ortak projeler ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi.
Uluslararası TUBİTAK ikili işbirliği projelerine teşvikin artırılması, Bilim ve Teknolojide
Avrupa İşbirliği – Cost (European Cooperatıon In Scienceand Technology) Programı için

akademisyenlerin teşvik edilmesi, uluslararası proje ortaklarıyla sürekli görüş alışverişinde
bulunulmasıöngörülmektedir.
Proje ortaklık anlaşmalarının yapılması, bu tür projelere desteğin artırılması, yurt dışından
farklı üniversitelerin ilgili bölümleri ile ortak projelerin hazırlanması, öğretim üyesielemanlarına, öğrencilere ve talep eden dış paydaşlara yönelik uluslararası proje hazırlama
eğitimlerinin düzenlenmesi, gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları,
aylık bültenlerin yayınlanması, yurt dışından akademisyenlerin seminerler vermelerinin
sağlanması ve ikili ilişkilerin arttırılması ve konuk (misafir) öğretim üyesi alımının yapılması
uluslararası proje destekleme faaliyetleri arasındadır.
Avrupa Birliği Çerçeve Programları (ABÇP) hakkında bilgilendirme yapılması ve bu
programlara katılımı teşvik edici etkinliklerin düzenlenmesi, bilimsel gezilerin ve ortak
araştırmaların yapılmasıhedeflenmektedir.
Siirt Üniversitesi genç akademisyenlerin uluslararası projeler üretme potansiyellerinin
artırılması açısından uluslararası proje eğitim programları yapmakta, bu çerçevede çeşitli
birimlerden oluşan proje timleri her geçen gün tecrübelerini artırmaktadır.
2.3. Uluslararası Ortak Ar-Ge Çalışmalarında Görev Almaları Destekleme
Uluslararası ortak çalışmalara katılan öğretim elemanlarının üniversite tarafından maddi
olarak desteklenmesi gerekmektedir. Bu şekilde bilim adamlarımızın çeşitli ülkelerle ortak
projeler üretme imkan ve ortamı doğabilir.
Öğretim üyelerine yol gösterecek faaliyetler düzenlenmesi, yabancı üniversitelerle araştırma
yapmak için bir kurul oluşturmak, yurtdışından alanında uzman bilim insanlarını
Üniversitemize çağırarak öğretim üyelerimize eğitim verilmesinin sağlanması TÜBİTAK İkili
ve Çoklu İşbirliği Programları ile ilgili bilgilendirmeler yapılması önem ifade etmektedir.
TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme programlarından yararlanmanın
teşvik edilmesi, Uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet
öncesi işbirliği projelerinde ve tekno girişim sermaye desteklerinden faydalanmayı sağlayacak
girişimlerin artırılmasıgerekmektedir.
Bu tür projelerde görev alan öğretim elemanların akademik kariyerlerine etkisinin artırılması,
akademik birimlerin koordine edilmesinin sağlanması, üniversite bünyesinde proje destek
ofisinin kurulması, proje hazırlayacak personele hızlı ve etkili koordinasyon ve danışmanlık
hizmetinin sunulması, Ar-Ge konusunda farklı eğitim programlarının düzenlenmesi, proje
duyurularının takip edilmesi ve akademik personelin bilgilendirilmesi, akademik personelin
farkındalığının ve kalitesinin artırılması için farklı alanların oluşturulması gerekmektedir.
Bilime ve teknolojiye katkı sağlayabilecek bilimsel düşünceye, yeni fikirlere ve projelere
açık, uyumlu, uzlaştırıcı, katılımcı bakış açısına sahip olunması, gerçekleştirilen çalışmaların
sonuçlarını içeren yayınların, etki faktörü yüksek dergilerde yayına dönüşmesi ile bilime
(uluslararası-evrensel) katkının sağlanması, katılım gösterilen sempozyumlarda bir sonrakinin
düzenlenmesini teklifinde bulunulması, yabancı üniversitelerde araştırma yapmak için bir
kurulun
oluşturulması,
tüm
iş
süreçlerinin
iyileştirilmesi
ve
süreç
yönetimininkurumsallaştırılması, yurtdışı kaynaklar tarafından finanse edilen programlara
yönelik projelerin çeşitlendirilmesi, AB ülkeleri ile ortak paydada buluşan projelerde misafir
öğretim elemanı hareketliliğinin sağlanması, AB ülkeleri ile ortak paydada buluşan projelerde
misafir öğretim elemanı hareketliliğinin sağlanması, uluslararası projelerde yer almak isteyen
bilim insanlarımıza gerekli danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, kurulacak bir ofis

aracılığıyla uluslararası projelerin takip edilerek gerekli duyuruların yapılması ve
desteklenmesi hedeflenmektedir.
2.4. Yurt Dışı Paydaşlar ile Ortak Kongre, Çalıştay ve Sempozyumlara Destek
Öğretim elemanlarının yurtdışından kendi alanlarıyla ilgili bilim insanlarıyla ortaklaşa
uluslararası kongre ve sempozyumların yapılmasının teşvik edilmesi yönünde desteklerin
arttırılması hedeflenmektedir.
Yurtdışı paydaşlar ile ikili görüşmelerin sağlanması, ülkemizi ziyaret etmelerini sağlayacak
organizasyonların düzenlenmesi, yurt dışında yapılacak olan etkinlikler için araştırmacılara
destek verilmesi, farklı disiplinlerdeki kişilerin, kurum/kuruluşların arasındaki bağlantının
kurularak güç birliğinin sağlanması ve verimliliğin arttırılması, yurtdışı paydaşlar için katılım,
konaklama gibi giderleri için destek verilmesi, yurt dışı faaliyetler için öğretim üyelerine
teşvik verilerek yurtdışındaki kurumlarla anlaşmaların yapılmasının sağlanması, Uluslararası
araştırma fonları ve çağrılar hakkında bilgilendirme yapılması, danışmanlık hizmetlerinin
koordinasyonunun sağlanmasıbüyük önem taşımaktadır.
3.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Üniversite-Kamu-Sanayi İşbirliğinin Sağlanması

3.1.

Birimler Arası Koordinasyon ve Eşgüdümlü Proje Çalışmaları

Siirt Üniversitesi ihtisas alanı “Tarım ve Hayvancılık” ile ilgili akademik birimler hayvan ve
bitki ıslahı, hayvan ve bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele, çiftçi ve yetiştiricilerin
bilinçlendirilmesi çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve yetiştirici
birlikleriyle (Arı Yetiştiriciliği, Birliği, Fıstık Yetiştiriciliği Birliği, Siirt Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği vb.) koordineli hareket etmekte, belirli aralıklarla toplantılar ve
sosyal etkinlikler düzenlemektedir.
Siirt Üniversitesi; Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında, endüstriyel üretim yapan işletmeler
ile koordinasyon sağlanarak yüksek kalitede güvenilir ürünlerin üretimi için yeni projelerin
gerçekleştirilmesi, Üniversite ve çeşitli sanayi kuruluşları imkânları ile ortak projeler yapmak
inşaat sektöründe bölgeye fayda sağlamak, katı atıklarının yenilenebilir enerjiye
dönüştürülmesinde Belediye ve özel şirketlerle işbirliklerinin desteklenmesi birimde çeşitli
şekerleme ürünleri yapımı ile özel sektör destekli yeni gelişmelere açık ürün elde edilmesi ile
ilgili birçok çalışmaları yürütmektedir. Sanayi-Üniversite odaklı projelerin desteklenmesi,
sanayi yer seçim kriterlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara bilimsel destek verilmesi,
Sanayi-Üniversite konsorsiyumlarının oluşturulması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca
KOSGEB, Organize Sanayi Bölgesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile toplantılar düzenlenerek
ortak faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
Sanayi ile yapılan projelerin öğretim elemanlarının akademik kariyerlerine olan etkisinin
artırılması, projelerin hazırlanması ve yürütülmesi gibi konularda sanayicilere eğitim
verilmesi, akademik personelin çalışmalarını sektörün ihtiyaçları doğrultusunda
yönlendirerek, mümkün olan en kısa sürede ticari değere, ürüne dönüşmesinin sağlanması,
patent desteği sağlanması, kaliteyi sürekli artırmak için uygulama, teknik gezi, proje gibi
çalışmaları etkinleştirilmesi, marka değeri olan ürünlerin araştırılması ve değerlendirilmesi
için bir merkezin kurulması,
Eğitim ve Öğretim alanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilkokul, ortaokul ve lise
öğrencilerinin yaratıcılık ve liderlik becerileri kazanmaları için projelerin yapılması, Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğü ile sağlıklı yaşam konulu proje çalışmalarının yapılması, Eğitim

fakültesi bünyesinde yer alan anabilim dallarının birlikte çalışma kültürü oluşturmalarının
teşvik edilmesi, Fakülte bünyesinde ve fakülte dışında yer alan paydaşların işbirliği ve
üretime yönelik girişimlerini güçlendirmek amacıyla fikir üretici toplantıların teşvik edilmesi,
Sağlık alanında yerel düzeyde işbirliğini sağlamak için İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu
hastaneleri birliği ve Özel sağlık kuruluşları ile rutin tıp zirveleri benzeri toplantı ve
etkinlikler düzenlenmesi,
Yapılan bilimsel çalışmaların basım ve yayını için uluslararası yayınevleriyle anlaşma
yapılması ve matbaa konusunda sanayi ile işbirliği yapılması gerekmektedir.
3.2.

Ar-Ge Çalışma Ürünlerinin Üretimi ve Yaygınlaşması,

Hayvansal ürünlerin (büryan, kavurma, peynir, yoğurt vs.) sanayi işbirliğiyle markalaşarak
üretiminin yaygınlaştırılması, damızlık değeri yüksek hayvanlardan elde edilen embriyo ve
sperma payetlerinin Tarım ve Orman Bakanlığıyla işbirliği yapılarak tüm ülke yetiştiricilerine
ulaşmasının sağlanması,
Ar-Ge çalışması sonrasında oluşturulan ürünlerin üretimi için sanayi kuruluşları ile
işbirliğinin artırılması, üretimi gerçekleştirilen yüksek ürünlerin tanıtımının yapılarak geniş
kitlelere duyurulması, tarımsal ürünlerin toplanması, paketlenmesi gibi konularda yerel ve
bölgesel sanayi kuruluşları ile işbirliğine gidilerek gerekli makinaların üretilmesi ve
kullanılması, üretimi yapılan ürünlerin tanıtılması amacıyla demostrasyon alanlarının
kurulması,
Çalışmasonuçlarının değerlendirilerek Ar-Ge ürünlerinin telif hakları açısından patent
girişiminde bulunulması, Araştırma projelerinde daha iyi Ar-Ge çalışma ürünlerinin üretimi
için projelere ilgili sanayi kuruluşlarının dahil edilmesi bu kuruluşların imkanlarının
üniversite imkanları ile birleştirilerek ortaya çıkabilecek ürünlerin ekonomik analizleri sonrası
pazarlanabilmesinin araştırılması, endüstriye uluslararası rekabet edebilir ürünler geliştirerek
Ar-Ge çalışmalarının yaygınlaştırılması, Global Pazara Ulaşım stratejilerinin geliştirilerek,
uluslararası işbirlikleri ile ürün tanıtımının yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
3.3.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Paydaşların Katılımını Etkinleştirmek

Tarım ve hayvancılık alanında yapılacak projelerde Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri
ve yetiştirici birlikleri gibi paydaşlar ile koordineli hareket edilmesi, her alanda ve düzeyde
katılımların sağlanması, toplantıların düzenli periyotlar halinde yapılması,
Diğer Ar-Ge faaliyetlerindeki paydaşlarla da iyi ilişkiler kurularak işbirliğinin artırılması, ArGe faaliyetlerindeki üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin sağlanması için gerekli teşviklerin
verilmesi,
Ar-Ge faaliyetlerinde elde edilen ürününün tanıtımı ve yatırımcı bulmak için fuarlara
katılımın sağlanması,
İlgili sanayi kuruluşu yetkililerini ve uzmanları Üniversiteye çağrılarak seminer ve toplantılar
yolu ile ilişkilerin güçlendirilmesi,
Sanayici ve akademisyenlerin yenilikçi ürünler ortaya koymasını sağlayacak yaklaşımların
desteklenmesi,
Üniversite-sanayi işbirliği ve üniversiteden sanayiye doğru teknoloji transfer araçlarının etkili
bir biçimde kullanılması,

Kamu kurumlarının inovasyon faaliyetlerinin ve içsel potansiyellerinin arttırılması amacıyla
ortak projelerde çalışmalar yürütülmesi, ulusal ve uluslararası paydaşlarla yapılabilecek proje
ve çalışmaların konuşulabilmesi için fikir atölyesi gibi toplantılar yapılması, çok disiplinli,
disiplinlerarası ve dış paydaşlara açık mükemmeliyet merkezlerinin kurulması ve
desteklenmesi, STEM ve FETEM çalışmaları için diğer bölge üniversiteleri ile birlikte ortak
çalışmaların geliştirilmesi gerekir.
3.4.

Marka Değeri Yüksek Ürün Araştırmaları

Hayvancılık alanında Ar-Ge nitelikli uygulamalı projelerinfaaliyete girmesiyle damızlık
hayvanlardan alınacak sperma ve embriyo, birim hayvandan elde edilen verimin artırılması
hedeflenmektedir. Ayrıca elde edilen ürünlerin sanayi ham maddesi olarak kullanılması ve
elde edilen ürünlerin (büryan, kavurma, bıldırcın, peynir, yoğurt vb.) marka değeri ve rekabet
gücü yüksek markalara dönüştürülmesi, tiftik, bal gibi yöreye özgü marka değeri yüksek
ürünlerin piyasaya sunulması,
Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımında kullanılabilecek ürün
araştırmalarına yönlendirilmesi, coğrafi işaretli ürünleri ulusal ve uluslararası düzeyde
tanıtılması ve bu ürünler için marka değeri oluşturulması,
Bilgisayar Mühendisliğinin fıstık boyut ayırma makinesi, Gıda Mühendisliğinin çikolata gibi
ürünler üzerine araştırmaları, kimya mühendisliğinin enerji ve bor ürünlerinin üretimi ile ilgili
çalışmaları yapılması,
Atıkların geri dönüşümü ile yapı malzemelerinde kullanılmasının araştırılması, çevreye ve
ekonomiye katkı sağlayacakmarka değeri yüksek ürün elde etmek ve pazarlamak için
yenilikçi ve teknolojik yaklaşımlarla desteklenmesi,
Marka değeri yüksek ürünlerin katma değerinin artırılması, Ar-Ge ile geliştirilen ürünlerin
ticarileştirilmesi ve ekonomiye katkı sağlar hale getirilmesi,
Siirt’in yavaş gelişen ve kültürel dokusu kaybolmayan mahalle ya da ilçelerinin yavaş şehir
(cittaslow) kapsamına alınması, teknolojik bilginin ticarileşmesinin sağlanması, rekabet
öncesi işbirliklerin geliştirilmesi,
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda kullanılabilecek öğretim materyali ihtiyaçlarının
belirlenmesi,Siirt Üniversitesininöğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası tanıtımda
kullanılabilecek ürün araştırmalarına yönlendirilmesi, zeka oyunları, akıl yürütme oyunları ve
eğitsel oyunların tasarlanması,
Bilime katkı sunma potansiyeline sahip çalışmaların yurt içi ve yurtdışı kütüphanelere
gönderilmesi, marka ürün olarak online sistemde tanıtılması, akademisyenler tarafından
yapılan çalışmaların tanıtımlarının dergilerde veya dijital platformlarda yapılması,
Kültürel yönden yok olmak üzere olan, İslam ve doğu milletlerine ait kültürlerin tekrar geri
kazanılması ve kendisini tehdit eden, küresel kültürler karşısında, savunma mekanizmalarının
geliştirilmesi,
Ar-ge süreçlerinde ortaya çıkan çıktılar hakkında pazar ve marka analizlerinin yapılması
yoluyla ilgili süreçlere destek verilmesi, üniversitenin geleceği ve tanınırlığı açısından büyük
önem taşımaktadır.

4.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Paydaşların Katılımının Etkinleştirilmesi

4.1.

Çalışma Konuları ile İlgili Paydaş Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi

Siirt Üniversitesi tarım ve hayvancılık alanında; Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman
Bakanlığı Siirt İl ve İlçe Müdürlükleri, TAGEM, DİKA, GAP, TÜBİTAK, Siirt İli Damızlık
Sığır Yetiştiricileri Birliği, Siirt İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Siirt İli Süt
Üreticileri Birliği, Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği, Veteriner Hekimler Odası, SiirtZiraat Odası,
özel tohum, gübre ve ilaç firmaları, Tarımsal Üretici Birlikleri, Biyoteknoloji Ar-Ge firmaları
gibi kurum ve kuruluşlarla doğal paydaştır ve Ar-Ge konularında işbirliği içerisinde olmak
durumundadır.
Aynı şekilde Mühendislik konuları ile ilgili olarak; Siirt Belediyesi, KOSGEB, TÜBİTAK,
DİKA TAGEM, Tarım ve Orman Müdürlükleri paydaşkurumlardır. Çalışma konularına bağlı
belirlenen kurumların beklentilerinin belirlenmesi, Ar-Ge çalışmaları için iç (akademik kadro,
öğrenci vb.) ve dış (YÖK, STK ve Sanayi kuruluşları) paydaşların arasında bilgi, deneyim ve
teçhizat akışı sağlamak, İç ve dış paydaşlar arasında teknoloji bilgi ve deneyim süreçlerini
tarif edilmesi ve paylaşılması,
Ar-Ge faaliyetinde bulunan firmaların desteklenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak
çalışmaların desteklenmesi, toplantılar, çalıştaylar ve paneller ile çalışma sonuçlarının ilgili
paydaşların bilgilendirilmesi, mezun olacak sosyologların kişisel ve mesleki gelişiminde
sorumluluk alabilecek kurum ve kuruluşların belirlenmesi,
Öğretmen ve öğretmen adaylarının, kişisel ve mesleki gelişiminde sorumluluk alabilecek
kurum ve kuruluşların belirlenmesi, lisansüstü eğitim çalışmaları kapsamında işbirliğinde
bulunulabilecek Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile özel eğitim kurumlarının
belirlenmesi,
Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Siirt
Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bakanlığı doktorlarından oluşan bir komisyonun
oluşturulması çalışma alanları ile ilgili paydaşlar ile işbirliğinin sağlanması gerekmektedir.
4.2.
Planlanan Çalışmalar ve Yapılan Çalışma Sonuçları Hakkında Paydaş Kurum
ve Kuruluşların Bilgilendirilmesi
Siirt Üniversitesi yaptığı ve yapacağı çalışmaları ve sonuçlarını Siirt Üniversitesi web ana
sayfası yada birimlerin websayfalarıyoluyla tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi,
Çalışmalar ile ilgili toplantılar yapılarak rapor halinde hazırlanması ve raporların paydaşlara
iletilmesi,
Toplantılar, çalıştaylar, paneller broşür, el kitapçığı vb. malzemelerle ile çalışma sonuçlarının
ilgili paydaş kurum ve kuruluşlarla paylaşılması,
Üniversiteye ait tanıtımların sağlanması, yerel basınla çalışma sonuçlarının paylaşılması,
mevcut deneyimlerden yararlanarak, tüm taraflar arası iletişim ile model geliştirmek,
paydaşların tümü yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olması, iletişim, eşgüdüm ve
işbirliğinin sağlanması durumunda bahsedilen konulara ortak ve genelbir çözüm getirilmesi
gerekmektedir.
Eğitim ve öğretime ilişkin gerek gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarla gerekse
gerçekleştirilecek çalışmaların sonuçlarıyla ilgili olarak Milli eğitim Müdürlüğü bünyesindeki
kurumlar ve özel eğitim kurumlarının bilgilendirilmesinin sağlanması,

Yapılan çalışmaların çıktıları hakkında basılı ve elektronik ortamda bilgilendirici, tanıtıcı
yayınların yapılması,
Çalışmada katkısı olan tüm paydaşların düzenli aralıklarla bilgilendirmelerin yapılması
gerekmektedir.
4.3.

Ortak Çalışma Kültürünün Geliştirilmesi

Multidisipliner bir anlayışla kongre, sempozyum ve çalıştayların düzenlenmesi, paydaşlarla
uluslararası proje ve çalışma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, düzenlenecek olan bilimsel
etkinliklere kaynak sağlanması, birim içinde bölümlerin ortak çalışma kültürünün
geliştirilmesi amacıyla periyodik toplantılar yapılması ve paydaşların bu etkinliklere davet
edilmesi,
Üniversitenin ve sanayi odaklı çalışmaların bir çerçeve program içinde yapılması, ilişkilerin
güçlendirilmesi, paydaşlar arasında görüş alışverişi sağlanması ve yapılacak faaliyetlerin
önceden tasarlanarak ve üstünde tartışılarak hayata geçirilmesi,
Belediyeler, vakıf ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılması, diğer bölge üniversiteleri ile
işbirliğinin sürdürülmesi ile ortak çalışmaların arttırılması planlanmaktadır.
5.
Akademisyenlerin Ar-Ge
Ortamların Oluşturulması

Faaliyetlerini

Gerçekleştirebilecekleri

Uygun

5.1. Altyapı Olanaklarının Geliştirilmesi
Siirt Üniversitesi ihtisaslaşmaya yönelik öncelikli alanlar (Tarım ve Hayvancılık) için;
hayvancılık alanıyla ilgili yapacağı çalışmaların başarılı bir şekilde ilerleyebilmesi için temel
laboratuvar alanlarıyla birlikte hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele için bölgeye hitap
edecek modern bir hayvan hastanesinin kurulması, birim hayvandan elde edilecek verimi
artırmak için hastalıklardan ari küçükbaş hayvan çiftliğinin kurulması, birim hayvandan elde
edilen verimin artması sonucunda elde edilen ürünlerin işlenip marka değeri kazanmasını
sağlayacak gıda işleme biriminin kurulması, araştırıcılara Ar-Ge faaliyetlerine imkan
sunabilecek modern deney hayvanları ünitesinin kurulması, modern bıldırcın üretim biriminin
ve keklik üretim istasyonunun kurulması planlanmaktadır.
Tarım alanında Ar-Ge faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilesi için ihtiyaç duyulan alt yapılar;
bitki fizyoloji laboratuvarı, gen bankası, bitki koruma kliniği, tarımsal biyoteknoloji eğitim,
araştırma ve analiz merkezi, doku kültürü fide/fidan üretim ve Ar-Ge merkezi, Yem analizi ve
hayvan besleme laboratuarı, Tam otomasyonlu seralar, Bitki hastalık-zararlı ve yabancı ot
teşhis laboratuarı, Bilgisayar laboratuvarlarının kurulması ve coğrafi bilgi sistemleri – uzaktan
algılama ile ilgili programlar, bitki fizyoloji laboratuarıdır.
Bunların yanı sıra diğer birimlerde Ar-Ge faaliyetlerine yönelik altyapı eksiklerinin
giderilmesi, Çalışmaların sürdürülebilmesi için gerekli koşulların sağlanması, altyapı
olanaklarının geliştirilmesi için projelerin hazırlanması, teknik yeterliliğin sağlanması, mevcut
laboratuvarların eksik alet ve cihazların tamamlanması, laboratuvarların teknik yeterliliğinin
akreditasyon sistemleri ile tespit edilmesi, ihtiyaçlar nezdinde laboratuvar alt yapılarının
geliştirilmesi, laboratuvarlara uygun nitelikte uzmanların alınmasının sağlanması ve bilgiye
ulaşma noktasında veri tabanlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Yüksek hızlı fiber internet altyapısının sağlanması, sosyal faaliyet alanlarının 7/24 üniversite
anlayışıyla güncellenmesi, kitap tahlilleri, düşünce ve fikir atölyesi etkinlikleri için seminer
odalarının düzenlenmesi, ben de varım ve engelsiz hayata dair etkinlikleri için zeka

oyunları/drama odasının düzenlenmesi, akıllı tahtalara Antropi-Teach programının
yüklenmesi ve gerekli güncellenmelerin yapılması, uluslararası projelerde yer alabilmek adına
akademik personele dil eğitimi imkanların sunulması, sesli Arapça atölyesinin hazırlanması
ve öğrencilerin pratik yapabilecekleri interaktif odaların hazırlanması, bu sayede ana dili
Arapça olan öğrencilerle iletişime geçmesinin sağlanması, Ar-Ge faaliyetlerinin
gerçekleşmesi için gerekli olan sayıda personele sahip olunması ve böylece Araştırmaya
yönelmek isteyen akademik personelin ders yükünün hafifletilmesi, yeni kurulan tıp fakültesi
için de Morfoloji ve Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kurulması hedeflenmektedir.
5.2

Laboratuar Sayı Kapasite ve Kalitelerinde Gelişim

Mevcut laboratuvarların eksik alet ve makinelerinin tamamlanması, laboratuvarların
havalandırma sistemlerinin kurulması, yapısal sıkıntılarının giderilmesi, güvenlik
ekipmanlarının sağlanması, makine teçhizat bakım ve onarım bütçelerinin ayrılması, öğrenci
laboratuvarı için gereken sarf malzeme ihtiyacının her yıl karşılanması aşağıdaki maddeler
uyarınca hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
Laboratuvarların teknik yeterliliğinin akreditasyon sistemleri ile tespit edilmesi,
İhtiyaçlar nezdinde laboratuvar alt yapılarının geliştirilmesi,
Laboratuvarların güvenlik önlemlerin artırılması,
Tüm laboratuvarlara uygun nitelikte uzmanların alınmasının sağlanması,
Yapılacak çalışmalara uygun cihazların alınmasının sağlanması,
Coğrafi bilgi sistemi laboratuvarının kurulması ve gerekli ArcGIS yazılımının satın alınması,
Bilgisayar laboratuvarlarının teknik personeller aracılığıyla belirli periyodlarla kontrollerinin
sağlanması, yenilenmesi veya donanım güncellemeleri ile daha işlevsel hale getirilmesi,
Fakültede bulunan elektronik cihazların (bilgisayar, yazıcı vs.) yüksek- alçak gerilim kaynaklı
zararlardan korunması amacıyla güç kaynaklarının temin edilmesi,
Sosyoloji bölümüne yönelik çalışmaların yapılabilmesi için kütüphane, kaynak ve diğer
kırtasiye malzeme eksiklerinin giderilmesi,
Üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılması amacıyla Sosyoloji Kütüphanesinde bulunan
kaynakların güncellenmesi,
Müzik ve görsel sanatlar laboratuvarlarındaki araç ve gereçlerinin güncellenmesi ve ortamın
düzenlenmesi,
Matematik laboratuvarının yer değişikliğine gidilmesi ve üst düzey düşünme becerilerinin
kazandırılması amacıyla var olan materyallerin güncellenmesi,
Dijital ekranlarla günlük dilde konuşulan Arapça kelimelerin hazırlanması, elektronik
sözlüklerin oluşturulması öğrencilerin anında istedikleri kelimeleri ekranda bulabilecekleri
dijital sözlüklerin hazırlanması hedeflenmektedir.
5.2. Öğrenim ve Araştırma Materyalleri Geliştirme
Veteriner Fakültesi eğitim binasının kurulması, modern hayvan hastanesinin kurulması,
büyükbaş ve küçükbaş eğitim ve uygulama çiftliklerinin kurulması eksik laboratuvarların
kurulması mevcut laboratuvarların altyapı ve donanımlarının güçlendirilmesi,

Bahçe bitkileri ve tıbbi ve aromatik bitkiler koleksiyon ve demostrasyon bahçesi
oluşturulması,
Öğrenciye yönelik uygulama alanların oluşturulması,
Peyzaj uygulama alanının ve serasının kurulması,
Gen kaynakları tanıtım parselleri oluşturulması,
Dijital eğitim platformlarını kullanımının yaygınlaştırılması,
İnşaat mühendisliği alanında özel CAD tabanlı programları ile dizayn edilmiş güncel, yeni
bilgisayar laboratuarı kurulması,
Mevcut bilgisayarların öğrencilerin araştırma ödev projeleri ve tezlerini daha iyi araştırmaları
için internet kafe hizmeti ile öğrencilerin motivasyonunun arttırılması,
Öğrenim ve araştırma materyalleri ile daha anlaşılır, yapılandırıcı ve kalıcı stratejilerinin
oluşturulması,
Yerel ve özgün materyallerin kullanılmasının teşvik edilmesi,
Öğrenim ve araştırma materyallerin standart koşullarının sağlanmış olması ve güncel konu ve
sorunlara destek olacak yapıda oluşturulması,
Yazılım alanında çalışma yapan araştırmacıların desteklenmesi,
Yoğunluğun teorik bilgiden daha çok pratik bilgiye verilmesi ve ilgili kaynakların temin
edilmesi,
Fen-mühendislik ve sosyal bilimlerde güncel bilimsel gelişmeleri takip edebilmek için
uluslararası bilimsel dergilere ulaşımının sağlanması,
Dijital dönüşüm projesi kapsamında her bir dersin e-içeriklerinin online ortamlara aktarılması,
Üniversite bünyesinde kurulacak bir nesne ambarı platformu ile akademisyenlerin ürettikleri
materyallerin tüm öğretim elemanlarının kullanımına sunulması,
Akademisyenlerin geliştirmiş oldukları materyal veya öğrenim araçlarının bilinirliğinin
üniversite tarafından sağlanması,
Araştırma çıktılarının yaygınlaştırılması (kitap-dergi),
Tüm öğretim elemanlarının öğrenim ve araştırma materyalleri geliştirmelerinde rehberlik
edebilecek öğretim tasarımcı, planlamacı ve alan uzmanlarından oluşan öğretim teknolojileri
biriminin kurulması,
Derslere yönelik öğrenim ve araştırma materyallerinin geliştirilmesi, buna yönelik güncel
kaynaklardan yararlanılması,
Ders materyallerinin modern usullere göre hazırlanması ve öğrencilerin ihtiyaçlarını
giderecek kalitede olması,
Fakültede yer alan Anabilim dallarının ortaklaşa ders kitabı hazırlamaları büyük önem
taşımaktadır.
6 Ar-Ge Çalışma Sonuçlarının Kullanım, Ticarileşme ve Yaygınlaşmasının Sağlanması,
6.1
Yeni Araştırma Ürünü Materyallerin Sanayicilerle Buluşmasını Sağlayacak
Fuar, Sergi, Sempozyum gibi Etkinlikler Düzenlemek

Yeni araştırma ürünü materyallerin ticarileşmesini sağlayacak panel, fuar, çalıştay, sergi gibi
etkinlikler düzenlemek
Yerel bitki çeşitlerinin üretiminin artırılması ve bu ürünlerin tanıtımı için etkinlikler
düzenlenmesi, Ar-Ge çalışmaları sonucu üretilen makinaların tanıtımı için etkinlikler
düzenlenmesi, biyoteknoloji konusu ile ilgili sempozyum, kongre ve çalıştay düzenleyerek
tanıtım yapılması,
Yukarıda belirtildiği üzere her yıl düzenli olarak Üniversitemizde El - Cezeri proje günleri
düzenlenmektedir. Bu gibi Ar-Ge ürünlerin geliştirilmesini teşvik edecek tanıtımların
yapılması,
Üniversitelerin teknolojik yeterlilikleri ve akademik yaklaşımları sanayi ve ilgili paydaşların
erişimine sunulması, ürünlerin global pazarlara ulaşımının sağlanması ve uluslararası
tanıtımının yapılması,
Sanayi ve üniversite arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesi, ürün tanıtım
programlarının düzenlenmesi, tanıtım ofislerinin oluşturulması, ilgili kurum ve kuruluşların
davet edilmesi, akademik personelin kitap tanıtımlarının gerçekleşmesi, kurum bünyesinde
basın biriminin oluşturulması, yapılan çalışmaların sosyal medya kanalları ile yayılmasının
teşvik edilmesi, proje yapma bilinci ve kültürü oluşturma, proje ekipleri oluşturulması,
Yapılan Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri
oluşturmak ve gerektiğinde ilgili enstitü ve merkezlere danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında bilim fuarlarının açılması,
Yeni Yönetim Yaklaşımları ve Liderlik konulu seminerlerin yapılması,
Eğitim Fakültesi ve İl Milli Eğitim işbirliğinde çalıştay/panel düzenlenmesi,
Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezleri ve enstitüleri yakından izlemek, ortak projeler
geliştirerek işbirliği yapmak, ortak ya da bağımsız bilimsel toplantılar ve çalışma toplantıları
düzenlemek.
Yürütülen projelere kamu ve özel sektör kurumlarından destek sağlamak,yürütülen bilimsel
çalışma sonuçlarına ilişkin ulusal veya uluslararası patent başvuruları yapmak
Birimin ulusal ve uluslararası sempozyumlar ve çalıştaylar düzenleyerek sanayicilerle etkin
işbirliğine gitmesi.İlahiyat demek kültür ve milli benlik demektir, kültürel yozlaşmanın önüne
geçecek, her araştırma aynı zamanda, özgüveni yüksek toplum inşa edeceği için, direk olarak
maddi çıktısı gözükmese de, kesinlikle bütün fakültelerin ve enstitülerin yapacağı üretimlere
ortak olmasını sağlayacaktır.
6.2

Yerel, Ulusal ve Sosyal Medya Organları Vasıtasıyla Gelişimleri Paylaşmak

Ar-Ge çalışmaları sonucu üretilen makinaların ve diğer hayvansal ve bitkisel ürünleri
markalaştırmak için yerel ve ulusal basın ile ilişkileri güçlendirilmesi, Sosyal medya
(facebook, instagram vb.) aracılığıyla üretilen ürünlerin tanıtımlarının yapılması ve
pazarlanması,
Üniversite, fakülte ve bölüm sosyal medya sayfalarının aktif hale getirilmesi, yeni gelen
öğretim elemanlarının oryantasyonu ile ilgili eğitimlerin verilmesi,
Ar-Ge çalışmalarının güncel ilerlemelerinin anlatılması ve paylaşımı,
Ar-Ge konusunda farkındalık yaratacak projelerin öncelikli ele alınması ve ulusal, sosyal,
medya organlarıyla paylaşımı,

Üniversitemizin tüm öğrenci ve öğretim elemanlarının görüş ve önerilerini iletmeleri için
"info@siirt.edu.tr" e-mail adresinin kullanıma açılması, sonraki yıla/yıllara ait eğitim,
araştırma ve uygulama faaliyetlerini içeren çalışma takvimini ve bir önceki yıla ait çalışma
takvimi değerlendirme raporunun hazırlanarak paylaşılması, çalışma gruplarına ilişkin bilgi
ve güncel envanter listesinin oluşturularak paylaşılması hedeflenmektedir.
7 Akademisyenlerin Ar-Ge Yönlerinin Geliştirilerek Aktif ve Dinamik Tutulması
7.1 Proje Yapma Bilinci ve Kültürü Oluşturma
Üniversitemiz bünyesinde bulunan Ar-Ge birimince proje hazırlama eğitimlerinin verilmesi
ve Proje hazırlanması için öğretim elemanlarını teşvik etme çalışmaları, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların proje hazırlama birimleriyle proje eğitimleri
sağlama, farklı üniversiteler ile iş birliği yaparak proje hazırlama, uygulama ve yürütme
deneyimlerinin arttırılması gerçekleştirilmekte ve planlanmaktadır. Buna yönelik olarak proje
yapma bilinci ve kültürü oluşturmak amacıyla birimlerde proje ekip ve timleri
oluşturulmuştur.
TÜBİTAK, TÜBA vb. kurumlardan konuşmacılar davet edilerek personele ve öğrencilere
bilgilendirici seminerler düzenlenmektedir. Bu bağlamda üniversitemizde Kimya
mühendisliği öncülüğünde TÜBİTAK desteğiyle üç kez ‘Proje Hazırlama ve Uygulama
Eğitimi’ verilmiştir. Çeşitli proje başvuru, takip gibi etkinliklerle ilgili mail veya sosyal
medya aracılığıyla bilgilendirmenin yapılmasıveproje eğitimlerine devam edilmesi
planlanmaktadır.
7.2. Proje Ekipleri Oluşturma
Birimler bazında proje ekibinin oluşturulması için kriterlerin belirlenmesi, proje ekibinin
yönetiminin belirlenmesi, proje ekibinin performans ölçme standartlarının tespit
edilmesigerekir. Proje ekiplerinin nitelikli personel arasından seçilmesi için onları teşvik edici
bazı ödüllerin ön plana çıkarılması düşünülmektedir.
7.3

Proje Hazırlama Eğitimleri Düzenleme

Projelerin hem niceliksel hem de niteliksel açıdan arttırılması için proje hazırlama eğitimleri
önem arzetmektedir. Bundan dolayı bugüne kadar Siirt Üniversitesinde hem Tübitak hem de
Euro-Desk proje eğitimleri bütün üniversite birimlerini kapsayacak şekilde verilmiştir. Bu
proje eğitimlerinin devamı planlanmaktadır. Birimler bazında eğitimlerini tamamlayanlar
kendi birimlerinde eğitimler vermektedirler. Bu proje ekip ve tim eğitimleriyle Siirt
Üniversitesi’nde proje yapma kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
7.4

Birimler Bazında Proje Ekipleri Kurma

Siirt Üniversitesinde proje yapma kültürünü yaygınlaştırmak, Siirt ili bazında hem sosyal hem
fen alanına tekabül eden alanlarda gelişimini sağlamak için üniversitenin bütün birimlerinden
en az bir akademik personel eğitimlerde yer almış, proje eğitimi sürecinde kazandıkları bilgi
ve becerilerini kendi birimlerinde kurdukları ekiplere aktarmaktadırlar

8 Ar-Ge Laboratuvarların Ulusal ve Uluslararası Akreditasyona Uygun Hale
Getirilmesi,
Mevcut Laboratuvar ve Araştırma Alanlarının Standartlarını Artırma

8.1

Laboratuvarlarda uluslararası standartlarda kullanılan alet ve ekipman temini, daha
profesyonel ve pratik sistemlerin kurulması, bilgisayar laboratuvarlarında son ya da yakın
teknoloji ürünlerin kullanılması ve lisanslı programların son sürümlerine yükseltilmesi,
akreditasyona yönelik giderlerin bütçelendirilmesi ve buna yönelik eğitimlerin
güncelleştirilmesi gerekmektedir.
Bologna ve Erasmus, Farabi programı bünyesinde Siirt Üniversitesinegelecek olan
araştırmacıların Ar-Ge çalışmaları yürütebilmeleri için uluslararası akreditasyona uygun
laboratuvar koşullarının sağlanması planlanmaktadır. Bu çerçevede:
•

Akreditasyonda uzman kurumlarla işbirliği sağlanması,

•

Kurum içinde akreditasyon birimi oluşturulması,

•

Takım çalışmasının özendirilmesi,

•

İlgili kurum ve kuruluşlarla sürekli diyalog sağlanması,

•

Akreditasyon için gerekli öz hazırlıkların tamamlanması (Cihaz, altyapı vb.),

8.2

Eksikliklerini Giderme

Siirt Üniversitesi’nde mevcut laboratuvarların eksikliklerinin giderilmesi planlanmaktadır. Bu
bağlamda şunlar yapılacaktır.
•

Her fakülte bazında laboratuvar çalışmaları yürüten öğretim üyesi ve görevlileri
arasından bir komisyon oluşturulması,

•

Laboratuvarlarda mevcut bulunan maddelerin listelenmesi,

•

Laboratuvarlarda öncelikli sırasına göre gerekenlerin belirlenmesi,

•

Kaynaklar çerçevesinde veya dışarıdan alınabilecek finansman destekleriyle bu
eksiklikleri giderilmesidir.
Akredite Laboratuvar Anlayışını Kurumsallaştırma

8.3

Siirt Üniversitesi’nde akredite laboratuvar anlayışının kurumsallaştırılması planlanmaktadır.
Bunun için şunlar yapılacaktır.
•

Kalite ve akreditasyon kurulu oluşturulması,

•

Faaliyet planı veya kılavuz kitapçığı oluşturulması,

•

Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi,

•

Bilgilendirme kanallarının sürekliliğinin sağlanması,

•

Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık, test ve ölçüm hizmeti verilmesi,

•

Laboratuvar olanakları ile Teknolojik araç ve gereçlerin üniversite bünyesinde
kurulacak merkezden yönetilmesi, araştırmacıların çalışmalarında kullanılır hale
getirilmesi,

•

Araştırmacılara
laboratuvarın
akreditasyonu
sırasında
laboratuvarların
kullanılabilirliği, başka araştırmacılara akredite edilip edilmediği ve ne zaman
kullanabileceklerinin açık ve şeffaf bir şekilde takip edebilmelerinin sağlanması,

•

Akredite olmuş laboratuvar sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların yönerge ve
yönetmeliklerle desteklenmesidir.

9 Bilim, Spor, Sanat Ve Kültür Etkinliklerinin Desteklenmesi
9.1 Bu Konularda Fuar, Sergi, Sempozyum vb. Etkinlikleri Düzenleme Ev Sahipliği
Yapma.
Siirt Üniversitesi kurulduğu 2007 yılından bugüne hem yapısal çalışmalar hem de kültürel
çalışmalar birlikte yürütmektedir. Bu çerçevede eğitim, ziraat, ilahiyat, mühendislik başta
olmak üzere birçok alanda ulusal, uluslararası sempozyumlar, fuar, sergiler ve kariyer günleri
düzenlenmiştir. Bunların yanında arama konferansları, çalıştaylar, konferanslar, şiir
dinletileri, edebiyat söyleşileri, hem personeller hem de öğrenciler arasında sportif faaliyetler
düzenlenmiştir. Yıldan yıla bilimsel, kültürel ve sportif alanlardaki çalışmaların hem sayısal
hem de niceliksel olarak geliştirilmesi planlanmaktadır.
9.2.Yarış Ve Müsabakalara Destek Olunması
Siirt Üniversitesi
planlanmaktadır.

birimlerince

yapılması

planlanan

yarışmalara

destek

verilmesi

•

Buzağı, kuzu ve oğlak vb. güzellik yarışmalarında bilimsel hakemlik desteği verilmesi

•

Öğrenci odaklı bilimsel yarışların programlanması ve desteklenmesi

•

Ziraat ürününe yönelik düzenlenen ulusal/uluslararası organizasyonlara katılımın
sağlanması

•

Ar-Ge konusunda TUBİTAK içinde gençler için açılmış bulunan yarışmaların ilgili
akademik personel ile desteklenmesi

•

Fakülte bünyesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin sportif faaliyetlerine katılımın
sağlanması

•

Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Eğitim Fakültesi işbirliğinde bilgi ve genel kültür
yarışmaları gerçekleştirilmesi

•

Satranç, futbol ve basketbol müsabakalarında başarılı olan öğrencilerin devamsızlığına
yardımcı olunması
Başarılı Bireysel ve Ekip Çalışmalarının Ödüllendirilmesi

9.3

Siirt Üniversitesi’nde başarılı olan çalışmaların ödüllendirilmesi planlanmaktadır.
•

Ödüle layık görülecek çalışmaların kriterlerinin belirlenmesi

•

Yapılan bilimsel çalışmaların, yayınlandıkları dergi ya da platformların sınıf ve
kalitesine göre derecelendirilip maddi teşviklerin sağlanması

•

Kurum dışından ulusal ve uluslararası destek gören projelerin, proje bütçeleri göz
önünde bulundurularak kurum içerisinde teşvik sağlanması

•

Başarı gösteren bireyler ve ekiplerin yurt dışı gezisi ile ödüllendirilmesi

•

Bireysel ya da grup olarak başarı gösteren öğrencilerin başarılarının medya ve sosyal
medyada yer almasının sağlanarak başarılarının onore edilmesi teşvik açısından büyük
önem arz etmektedir.

