ARGE ACİL EYLEM PLANI
SORUN TÜRÜ

SO RUN K AYNAĞ I

AÇIKLAMA

Ü niversitem izin gelişm e ve yapılanm a sürecinde olm ası,
öne çıkılan alanların yeni yeni oluşması, akademik ve
KURUMUN
araştırmacı kadrosunun sınırlı olması neticesinde
ÖNCELİKLERİNİN
özellikle bu konularda kurumsal bir yapıdan ziyade üst
BELİRLENM EM İŞ OLM ASI
yönetim bu konulara yön vermektedir.

ARGE M ERKEZLERİ
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Ü niversitem izde 25adet U Y G A R m erkezleri
bulunm aktadır. Üniversitemizin öncelikli alanları
Öncelikli alanların belirlenmiş olmaması, merkezlerin
henüz belirlenmemiş olmakla birlikte ülkemizin ve
çoğunun aktif halde bulunmaması, kuruluş
bölgemizin öncelikli alanları konularında çalışmalarda
aşamasında merkezlerin kurumsal hedeflere değil,
bulunan UYGAR merkezleri bulunmaktadır. Bu
kişisel taleplere göre kurulmuş olması neticesinde
merkezlerin vizyon ve misyonları kendi çerçevelerinde
UYGAR m erkezlerinin faaliyetleri sürekli ve yeterli
belirlenmiş durumdadır. Bu merkezlerin faaliyetleri
değildir.
yıllık olarak alınan faaliyet raporları ile izlenmektedir.

Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik toplantılar zaman
zaman yapılmaktadır. Proje pazarı faaliyetleri
yapılmaktadır. ZEKA ile koordinasyon ve işbirliği
toplantıları gerçekleştirilm ektedir. Enstitülerin ulusal ve
uluslarası tez danışmanı atanması imkanları, belediye, il
milli eğitim, bakanlıklara danışmanlıklar, KOSGEB,
ZEKA, TSK'da hakemlik, izleyicilikler yapılması,
analiz desteği verilm esi vb faaliyetler sürdürülm ektedir.
Sayıları yetersiz olmakla birlikte Tübitak, Teydeb
projeleri devam etm ektedir. M ultidisipliner çalışm aların
yapılacağı UYGAR merkezleri bulunmaktadır. Proje
Ofisi'nin aktif olmaması nedeniyle bu çalışmaların
sayıları yeterli değildir. Buna ek olarak proje yazım
kuralları hakkında eğitim eksikliği ve yeterli teşvik
sistem inin bulunm am ası da nedenler arasında sayılabilir.

ARGE-1

ARGE-2

ARGE-3

Şu anda kurumumuza özgü, aktif olarak yürürlükte
olan bir ödüllendirme sistemi bulunmamaktadır. ArGe
Araştırmacıların kaliteli ve katma değeri yüksek
TEŞVİK, DESTEK VE
çalışmaları için döner sermaye gelirlerinden %2,5 pay çalışmalar yapm aya özendirilem em esi, bütçe kısıtlılığı
KAYNAK EKSİKLİĞİ BAP Bütçesi olarak ayrılmakta, başka bir kaynak
nedeniyle bazı projelerin desteklenem em esi
bulunmamaktadır.

ARGE-4

NİCELİK EKSİKLİĞİ
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Kurumun araştırma stratejisi ve hedefleri somut olarak
belirlenmemiştir. Bu hedeflerin kimler tarafından
gerçekleştirileceği konusunda som ut görevlendirm eler
yapılmamıştır.
Bugüne kadar kurumun araştırma stratejisi ve
hedefleri üniversitenin yönetim kadroları tarafından
belirlenmiş olup yöneticilerin değişm esi ile strateji ve
hedefler de değişm iştir.

EYLEM
KODU

UYGAR Merkezleri'nin yeterince gelişememesi ve
katma değeri yüksek çalışmaların yapılamaması, buna
bağlı olarak da dış paydaşların olası taleplerine
yönelik çalışma yapılamaması.

DİSİPLİNLERARASI
ÇALIŞMALAR, İÇ VE
DIŞ PAYDAŞLARLA
İLİŞKİLER

ÇIKTILARIN TAKİBİ
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SORUNUN YOL AÇTIĞI SONUÇLAR

PROJE YAZIM BİLGİ
EKSİKLİĞİ

Yürütülen BAP projeleri ara ve final raporları ile
takip edilmektedir. Akademik personelden yıllık
faaliyet raporları alınmaktadır. Ulusalararası yayın,
BAP vb Çalışma Projeleri ve bunların çıktıları takip
edilmekle birlikte sayıca arzu edilen düzeyde
değildir. Doktora program larına yönelik bilgiler
değerlendirilem em ekte ve izlenememektedir.Daha
önce MTBS gerekli olmadığı için kurulmamıştır.
Proje Ofisi aktif değildir. Bu çıktıların takip edilmesi
bir kalite göstergesi olarak değerlendirilmemiştir.

Ü niversitem izin gelişm e ve yapılanm a sürecinde olm ası
nedeniyle bazı alanlarda yetersiz sayıda araştırmacı
bulunmaktadır.

Özellikle Tübitak ve AB gibi kurumlara başvuruda
proje yazımında bilgi ve tecrübe eksikliği

VERİMSİZLİĞİ

V erim liliği değerlendirm ek üzere tasarlanm ış bir sistem
mevcut değil, ancak bölge üniversiteleri ile
karşılaştırılması gerçekleştirildi.

FİZİKİ ALAN YETERSİZLİĞİ

B azı U Y G A R M erkezlerinin fiziki koşulları yetersizdir

VERİM SİZ KULLANIM

Mevcut cihazların çalışmalarda aktif olarak
kullanılamaması, disiplinlerarası çalışma kültürü
olmaması, cihaz alımında disiplinlerarası çalışma imkanı
tanıyacak olanların tercih edilm em esi

BAP Projelerinin istenen hedefe ulaşıp ulaşmadığı
konusunun sağlıklı olarak takip edilememesi;
Kurumun önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeyinde verdiği mezunların yurtiçi ve yurtdışı iş
bulma ve çalışma oranları hakkında bilgi
edinilem em esi

Araştırma sayısı ve niteliğinde arzu edilen
seviyeye ulaşılamaması

Mevcut araştırma personelinin proje hazırlama ve
başvuru yazımında zorluklar yaşaması ve kabul edilen
proje sayısında azlık

Öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın sayısı
2013'te 0,64; 2014'te 0,61; 2015'te 0,69 olarak
gerçekleşmiştir.
TR33 bölgesi içindeki diğer üniversitelerle
karşılaştırıldığında Ü niversitem iz kurum lararası
çalışm alarda ilk sırada yer almaktadır. Ancak komşu
illerden Eskişehir'de yerleşik Osmangazi Üniversitesi
ile karşılaştırıldığında bu projelerin sayısı 4:1
oranındadır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Ülkemizin ve bölgemizin önceliklerinin
Üniversitemizin mevcut akademik, teknik alt
yapısı ile birlikte değerlendirileceği, geniş
katılımlı görüş alışverişi ile belirlenm esi

Belirlenen öncelik alanlarına göre UYGAR
merkezlerinin tekrar değerlendirilmesi
İnaktif olan 15 merkezin aktif hale
getirilmesi Aktif olanların akredite
edilmesi için çalışma başlatılması
Öncelikli alanlarda faaliyet gösteren UYGAR
merkezlerinin desteklenmesi ve bu alanlarda
yapılacak çalışm aların özendirilm esi.

Mali mevzuata uygun, sürdürülebilir bir
ödüllendirme sisteminin oluşturulması, dış
kaynakların artırılması, UYGAR Merkezleri'nden
uygun olanlarına döner serm aye işletm esi
kurularak gelirlerin artırılm ası

ARGE-5

ARGE-6

Yetersiz alanların belirlenerek buralara
araştırmacı kazandırılm ası, m evcut personelin
eğitim ve kalitesinin artırılması

ARGE-8

Arzu edilen sayı ve kalitede araştırma ve
çalışma yapılamaması

ARGE-9

Gereksiz kaynak kullanımı, kullanılmayan
cihazlardan oluşan atıl cihaz parkı; akademik
başarısızlık, UYGAR Merkezlerinde üretilen
yayınlar, yayınlara atıflar, faydalı m odeller,
patentlerin azlığı

ARGE-10

K alite K om isyonu toplantıları
çerçevesinde çalışmalara başlanarak;
Çini Sanatı ve Kültürü
Biyoteknoloji
Yeraltı kaynakları ve
madencilik Sağlık ve Kültür
Turizmi başlıkları
belirlenmiştir.

Kurum öncelik alanlarına göre
öncelikle aktive edilmesi gereken
UYGAR Merkezleri belirlendi. Bir
sosyal sorumluluk projesi olarak
başlayan MS Hasta Okulu'nun da
UYGAR merkezi haline gelm esi için
çalışm a başlatıldı.
B u U Y G A R m erkezlerinin
m üdürleriyle yapılabileceklerin
belirlenebilmesi am acıyla toplantı
planlandı

Proje sayılarının ve kalitesinin arttırılması
maksadıyla kısa, orta ve uzun vadede yapılması
gerekenler: Ödüllendirme, teşvik, öncelikli
konularda öncelikli destekleme,
Farklı disiplinlerdeki araştırm acıların biraraya
B A P Y önergesinde öncelikli
geleceği platformlar oluşturmak, dış paydaşlarla
desteklem eyle ilgili düzenleme
ortak platform lar oluşturm ak,
konusunda çalışmalara başlandı.
Proje yazm a eğitim leri, araştırm acı yetiştirm e
Tubitak uzmanları tarafından proje
eğitim leri planlanması, Belirlenen öncelikli
yazımı hakkında bilgilendirm e toplantısı
alanlarda bu tip işbirliklerinin arttırılması
yapıldı.
Proje ofisinin aktif hale getirilm esi
planlanm ıştır.

Proje Ofisi'nin aktif hale getirilmesi,
MTBS'nin yapılandırılması

ARGE-7

ÇÖZÜME YÖNELİK YAPILAN
EYLEM

Araştırma görevlisi kadrolarının sayıca artırılarak
araştırmacı yetiştirilmesi ve uzman araştırmacı
kadrolarının ihdası, Proje Ofisi'nin aktif hale
getirilerek proje yazım ında destek verilm esi.

K urum un araştırm a yeteneklerinin geliştirilm esi,
özgün değere sahip ve katma değeri yüksek
projelerin hayata geçirilmesi, destek, teşvik ve
ödüllendirme sisteminin yürürlüğe konm ası

Kurumun imkanları çerçevesinde aktif olan
UYGAR Merkezlerinin fiziki koşulların
iyileştirilmesi, inaktif UYGAR Merkezlerinin
öncelikle mevcut fiziki im kanları içinde
çalışm asına başlam asının sağlanm ası, bağış ve
benzeri desteklerle yeni laboratuvar ve
merkezlerin kurulması
ARGE çalışmalarında halen kullanılmakata
olan ve yeni çalışmalar için kurulması gereken
altyapı envanterinin çıkarılması ve
Laboratuvar Yönetim Sistemi (LYS) ile takip
edilmesi; UYGAR M erkezlerinin çalışm alarının
ve çıktılarının yakından takip edilm esi

Araştırmacıların yurtdışı
görevlendirmelerinde proje ve yayın
çıktılarını esas alan bir yönerge
değişikliği planlanmıştır.

MTBS oluşturularak Kurumun web
sitesine eklenmiştir. BAP
başvurularında başvuran kişinin
mevcut yayınlarını ekleyeceği "Y ayın
m odülü" uygulam asına başlandı.

A raştırm a görevlisi kadrolarının
sayıca artırılarak araştırmacı
yetiştirilmesi U zm an araştırm acı
kadrolarının ihdası

Tübitak Proje yazım eğitim verildi,
tekrarı planlandı.

Yurtdışı görevlendirme
yönergesinde değişiklik
planlandı

H erhangi bir işlem yapılm am ıştır

HAZIRLIK
SÜRESİ

ÇÖZÜME YÖNELİK PLANLANAN
EYLEM

HAZIRLIK
SÜRESİ

FAALİYETE GEÇME
SÜRESİ

A nılan öncelikli alanların Ü niversite Senatosu'nda
görüşülerek karara bağlanması ve Üniversite'nin
stratejik planına eklenm esi

1-3 ay

6-12 ay

1 ay

1 ay

6 ay

MS Hasta Okulunun UYGAR Merkezi haline
getirilmesi için ilgili birime yazı yazılması,
inaktif UYGAR Merkezlerinin müdürlerinin
toplantıya davet edilerek aktif hale geçmeleri için
gerekenlerin belirlenmesi, sorunlarının
tartışılarak çözümlenmeye çalışılm ası, aktif
olanların perform anslarının artırılm ası yönünde
yapılacak çalışm aların belirlenm esi

UYGAR merkezlerinde disiplinlerarası
çalışmaların özendirilm esine yönelik çalışm alar,
Proje O fisi'nin aktif hale getirilerek dış
paydaşlarla olan ilişkilerin artırılması, öncelikli
alanlardaki projelerin tartışılarak belirlenm esi,
çalışm aların takip edilm esi

İZLEME

SORUMLU
BİRİM

Rektörlük
Yıllık olarak takip
edilmesi

6 ay

2 yıl

Yıllık olarak takip
edilmesi

Rektörlük

1 yıl

2+ yıl

Yıllık olarak takip
edilmesi

Rektörlük

6 ay

Uygun olan UYGAR Merkezleri'nde döner
sermaye işletmesi kurulması için çalışmalara
başlanması, Proje Ofisi'nin aktif hale getirilerek
dışkaynak teminine zem in oluşturulm ası

1-2 yıl

2+ yıl

Yıllık olarak takip
edilmesi

Rektörlük

3 ay

Proje O fisi'nin aktif hale getirilm esi

1-2 yıl

2+ yıl

Yıllık olarak takip
edilmesi

Rektörlük

1-2 yıl

2+ yıl

Yıllık olarak takip
edilmesi

Rektörlük

1-2 yıl

2+ yıl

Yıllık olarak takip
edilmesi

Rektörlük

1 yıl

2+ yıl

Yıllık olarak takip
edilmesi

Rektörlük

1 yıl

2+ yıl

Yıllık olarak takip
edilmesi

Rektörlük

2+ yıl

Yıllık olarak takip
edilmesi

Rektörlük

1 yıl

6 ay

6 ay

6 ay

6 ay

LYS Modülü alımı yapılmıştır.
6 ay

İlgili birimlerce kadro ihdası için altyapı
çalışmalarına başlanması

İlgili birimlerce kadro ihdası için altyapı
çalışmalarına başlanm ası, Proje O fisi'nin aktif
hale getirilm esi

Üniversiteye kazandırılacak akademik
personelin seçim inde araştırm acı yönünün
gözetilm esi, A tam a ve yükseltilmelerde
kriterlerin bu hedefe yönelik olarak gözden
geçirilm esi

UYGAR Merkezlerinin çalışmalarının
gözden geçirilm esi, başarılı olan m erkezlerin
desteklenm esi

LYS Modülünün aktive edilmesi ve envanter
çıkarılması, cihaz kullanımının ihtiyaçlara
göre envanter uyarınca planlanması, cihaz
alımına buna göre karar verilm esi;

