EK- 2 KURUM DEĞERLENDİRME FORMU
Siirt Üniversitesi’nde AR-GE faaliyetleri yürüten birimlerin Dış Değerlendirmeye tabi tutulurken AR-GE
faaliyetleri konusunda istenen bilgiler
Kurumun Adı:
A. Kurumun Araştırma Stratejisi ve Hedefleri (Kurum, stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik
öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme
faaliyetlerini teşvik etmelidir.)
KURUMA AİT BELGELER
1. Kurumun (Fakültenin) araştırma-geliştirme politikası ve stratejik amaçları
▪

Veteriner Fakültesinin stratejik amacı; Altyapısındaki eksiklikleri tamamlayarak Türkiye’nin işsizlik
oranının en yüksek olduğu TRC3 bölgesinde en önemli geçim kaynağı ve istihdam alanı olan
hayvancılığı modernize etmek, güçlendirmek, yeniden kâr edilebilen bir yapıya dönüştürmek ve
böylece bölgeyi sektörde diğer bölgelerle rekabet edebilir konuma getirerek bölgeler arası kalkınma
farkını ortadan kaldırılmaya yardımcı olmaktır.

Ar-Ge politikaları arasında;

▪
▪
▪
▪
▪

Bölgeye hitap edecek modern bir hayvan hastanesi kurmak,
Araştırıcılara Ar-Ge olanağı sağlayacak modern bir deney hayvanları ünitesi kurmak,
Bölge yetiştiricilerinin ve ülkenin ekonomik kazanımlarına katkı sunmak için küçükbaş hayvan ıslahı
yapmak,
Bölgeye damızlık değeri yüksek etçi ve sütçü küçükbaş hayvanları kazandırmak,
Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünlerinin markalaşmasına imkan sağlayacak gıda işleme birimlerini
kurmak.

2. Kurumun öncelikli alanları
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Veteriner Hekim yetiştirme
Veteriner hekimlere Yüksek Lisans yapma imkanı sağlama
Veteriner hekimlere Doktora yapma imkanı sağlama
Araştırıcılara Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri laboratuvar ve klinik imkanı sağlama
Yetiştiricileri bilinçlendirme
Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele etme
Zoonoz hastalıklarla mücadele etme
Yardıma muhtaç yaban hayvanlarını koruma, tedavi etme ve doğaya salma

3. Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapıdaki yeri
▪ Araştırmacı bireysel olarak iç ve dış kaynaklı fon sağlayan kurumların (GAP, TUBİTAK, BAP gibi)
ilanlarını takip edebileceği gibi Siirt Üniversitesi Proje Ofisi tarafından yapılan bilgilendirmeler
aracılığıylada fon sağlayan kurumların sayfalarına ulaşabilmektedir.
▪ Söz konusu kurumların sayfalarında ilana çıkılmış başlıklar incelenerek yapılabilecek projeler
hazırlanarak Dekanlık ve Rektörlük üzerinden ilgili kuruma sunulur.
▪ Proje kabul edilirse Proje ofisi bilgilendirilir.

4. Toplumsal katkıya yönelik performas göstergeleri (yerel/bölgesel/ulusal varsa uluslararası)
▪ Kültür ırkı büyükbaş hayvan fiyatlarının yerli ırklardan fazla olması
▪ Kültür ırkı küçükbaş hayvan fiyatlarının yerli ırklardan fazla olması
▪ Suni tohumlama sonucu doğan buzağının, yerli buzağıya göre fiyatının fazla olması
▪ Keçi sütü fiyatının diğer sütlere oranla fazla olması
▪ Süt üretiminde sağlanacak artışın yetiştiriciye ve ülkeye önemli ekonomik kazanç sağlaması
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▪
▪
▪

Et üretiminde sağlanacak artışın yetiştiriciye ve ülkeye önemli ekonomik kazanç sağlaması
Bölgeye damızlık değeri yüksek kültür ırkı hayvanların kazandırılmasısına bağlı olarak hayvancılıktan
elde edilen karın artması sonucu hayvancılığa ilgi artacak ve ek istihdam alanları açılmış olacaktır.
Süt ve süt ürünlerinin markalaşması sonucu üretilen ham ürünler için pazar sorunu kalmayacaktır.

İYİLEŞTİRME KANITLARI
1. Kurumun araştırma-geliştirme politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar
▪ Kanıtlar her yıl kurum iç değerlendirme (KİDER) ve faaliyet raporu olarak Strateji daire
başkanlığına sunulmaktadır.
▪ Bu kanıtlar yazılı olarak arşiv klasörlerinde ve dijital ortamda idarecilerin ulaşabilecekleri ortak
klasör sisteminde saklanmaktadır.
▪ Bu kanıtların bazıları web sayfamızda da gösterilmektedir.
2. Toplumsal katkı süreçlerinde iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını gösteren veriler (örn. Demografik
veriler, işgücü piyasası)
▪ Fakülte kurulduğu günlerde birlikler ve yetiştiricilerle toplantı yapılarak veteriner fakültesinin plan ve
projeleri anlatılmış bu plan ve projeler yetiştiricler ve birlikler tarafından olumlu karşılanmış ve destek
sözü alınmıştır.
▪ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesini kurmuştur. Bu hastanede 1000’in üzerinde hasta muayene
edilerek tedavi protokü hazırlanmış ve yetiştiricilere hastalıklardan korunma yönünde tavsiyelerde
bulunulmuştur.
▪ Veteriner Fakültesi Keçi çiftliği kurmuştur. Bu çiftliğe getirilen kıl keçisi x boer keçisi melezi
hayvanların etçi verim yönünün yerli hayvanlara oranla daha yüksek olduğu yetiştiricilere
gösterilmiştir.
▪ Veteriner Fakültesi tarafından Küçükbaş hayvan çiftliğine döl verimi yüksek Romanov ırkı koyunları
kazandırılmıştır. Belirli dönemlerde satışı yapılan bu hayvanlara yetiştiriciler ve tüketiciler tarafından
talep oldukça fazladır.
▪ Veteriner fakültesi tarafından Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama Ve Araştırma
Merkezi kurulmuştur. Bu merkez bünyesinde bıldırcın üretim ünitesi faaliyet göstermektedir. Bölge
halkı tarafından bıldırcın eti ve yumurtasına talep oldukça fazla olmaktadır.
▪ Veteriner Fakültesi tarafından hazırlanan ve DİKA tarafından desteklenen Siirt İlinde Büyükbaş
Hayvan Islahı projesi ile 1200 yerli sığır, damızlık kültür ırkı boğalara ait sperma ile suni tohumlama
yöntemiyle tohumlanmıştır. Bu hayvanlardan doğan buzağılar yerli buzağılara göre oldukça değerlidir.
▪ Veteriner fakültesi tarafından zaman zaman il merkezinde ve ilçelerde yetiştiricilere hayvan
hastalıklarından korunma hakkında bilgilendirme toplantıları yapılarak farkındalık oluşturulmaktadır.
3. Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine aktif katılmını gösteren kanıtlar
▪ Yapılan suni tohumlama çalışmalarına öğrenci grupları iştirak ederek teorik bilgiyi uygulamalarla
desteklemektedir.
▪ Araştırıcıların Deney hayvanları ünitesinde gerçekleştirmiş oldukları çalışmalara öğrenci grupları
alarak hem öğrencilere sorumluluk duygusu yüklenmekte hemde teorik eğitim uygulamalarla
desteklenmektedir.
▪ Öğrenciler, Öğretim üyeleri gözetiminde projeler hazırlanmakta bu projeler başta TUBİTAK olmak
üzere proje desteği sağlayan kurumlara sunulmaktadır.
▪ Fakültemiz kliniklerinde gerçekleştirilen çalışmalara öğrenci gruplarının katılımları sağlanmaktadır.

Kurumun Araştırma Kaynakları Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ve mali
kaynaklar oluşturmalı ve bunların etkin şekilde kullanımına yönelik politikalara ve stratejilere sahip
olmalıdır. (Kurumun araştırma politikaları, iç ve dış paydaşlarla işbirliğini ve kurum dışı fonlardan
yararlanmayı teşvik etmelidir.)
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KURUMA AİT BELGELER
1.Araştırma-Geliştirme altyapısı (laboratuvarları, merkezleri vb.) bilgileri
▪
▪

Veteriner fakültesinde 4 laboratuvar (Anatomi, Parazitoloji, Histoloji, Fizyoloji), 1 hayvan hastanesi
ve 1 bıldırcın ünitesi bulunmaktadır.
Ayrıca Veteriner fakültesi öncülüğünde kurulmuş olan 1 keçi çiftliği, 1 Yaban Hayvanları Merkezi, 1
Arıcılık Merkezi ve 1 Deney Hayvanları Merkezi bulunmaktadır.

2. Araştırma-Geliştirme bütçesi (gelirleri, dış kaynakları, öncelik alanlarına göre dağılımı, birimlere göre
dağılımı)

3. Araştırma-Geliştirmede kurumsal yetkinlik alanları (sahip olunan uzmanlıklar, proje alanları, patent
alanları, vb.)
▪
▪
▪
▪
▪

Siirt Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesi
kapsamında tarım ve hayvancılık alanında pilot üniversiteler arasına seçilmiştir.
Renkli tiftik keçisi sadece Siirt ilinde yetiştirilmektedir. Ayrıca Siirt ili keçi varlığı bakımından
ülkemizde 4. Sırada yer almaktadır. Bu nedenle Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi özellikle
keçicilik üzerine uzmanlaşma konusunda tercihini yapmış ve bu yolda ilerlemektedir.
Bunların yanı sıra Veteriner Fakültesi; veteriner hekim yetiştirme, lisansüstü program açma, hayvan
hastalık ve zararlılarıyla mücadele, zoonoz hastalıklarla mücadele, yetiştiricileri bilinçlendirilme gibi
konularda faaliyetlerine devam etmektedir.
Veteriner Fakültesi bölgede görülen hayvan hastalıklarıyla ilgili bilimsel çalışmalar yaparak sorunlara
çözüm üretmektedir.
Çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünlerle ilgili patent başvuruları yapılmaktadır.

4. Araştırma-Geliştirmede paydaşlarla yapılan işbirlikleri (fuar, kariyer günleri, projeler vb.)
Etkinlik Adı
(Fuar, eğitim, proje vb)

Tarih

Yapıldığı Yer

İYİLEŞTİRME KANITLARI
1. Kuruma son üç yılda yapılan dış fon aktarımına ait değişimler
2016
-

2017
-

2018
33,120 TL (Tamamlandı)
121.155 TL (Devam Ediyor)

2. Kurum dışı fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmek üzere yürütülen faaliyetler.
▪
▪
▪

Siirt Üniversitesi tarafından belli aralıklarla araştırmacılara proje hazırlama eğitimleri verilmektedir.
Fakültemizde belirli periyotlarla öğretim üyeleriyle toplantılar yapılarak proje hazırlama konusunda
motive ve teşvik edilmektedir.
Projesi desteklenen araştırmacının adı ve proje bilgileri fakülte ve üniversitemiz web sayfasında ilan
edilerek onure edilmektedir.
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3. Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ve mali kaynaklarda yaptığı iyileştirmeler.
▪
▪
▪

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2013 yılında kurulmuş ve 2014 yılında ilk öğrencilerini
almıştır.
Henüz genç bir fakülte olan Veteriner fakültesinde 4 laboratuvar, 1 hayvan hastanesi, 1 küçükbaş
hayvan çiftliği, 1 bıldırcın ünitesi bulunmaktadır.
Planları arasında modern bir hayvan hastenesinin kezer yerleşkesinde kurulması, damızlık küçükbaş
hayvan sperma payetleme ve embriyo nakil biriminin kurulması, modern deney hayvanları ünitesinin
kurulması, hastalıklarda ari damızlık küçükbaş hayvan çiftliğinin kurulması, gıda işleme birimlerinin
kurulması, modern bıldırcın ve keklik yetiştirme ünitesinin kurulması, bölgeye özgü ekotip ana arı
yetiştirilmesi ve bal üretimi bulunmaktadır.

Kurumun Araştırma Kadrosu (Kurum, araştırmacıların işe alınması, atanması ve yükseltilmesi ile ilgili
tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır.)
KURUMA AİT BELGELER
1. Kurumun ARGE hedefleri ile Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve atanma ölçütleri ilişkisi
▪ Siirt Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kararlara göre yapılmaktadır.
2. Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler
(yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)
▪

Siirt Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kararlara göre yapılmaktadır.

İYİLEŞTİRME KANITLARI
1. Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan
uygulamalar
▪ Projesi desteklenen akademik personelimiz web sayfamız üzerinden proje bilgileri verilerek tebrik
edilmektedir.
▪ Ayrıca Siirt Üniversitesi tarafından yayın teşvik ödülü verilmektedir.
2. Akademik personelin araştırma-geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere yapılan eğitimler (programı,
veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.)
▪
▪

Siirt üniversitesince konusunda uzman kişiler tarafından proje hazırlama eğitimleri verilmektedir.
Araştırıcıların eğitimine yönelik olarak farklı üniversitelerde verilen eğitimlere katılımlarına kolaylık
sağlanmaktadır.

Kurumun Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi (Kurum, araştırma ve geliştirme
faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, değerlendirmeli ve sonuçlarını yayımlamalıdır.
Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve geliştirme performansının periyodik olarak gözden
geçirilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılmalıdır.)
KURUMA AİT BELGELER
1. Kurumun araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını izlemek üzere kullandığı sistem
Brifing dosyaları, faaliyet raporları, anket, değerlendirme toplantıları
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2. Kurumun ve birimlerin araştırma-geliştirme süreçleri yıllık özdeğerlendirme raporu
Ar-Ge faaliyetleriyle iligili bilgiler faaliyet raporlarında bildirilmektedir.
3. Merkezlerin ve laboratuvarların araştırma-geliştirme faaliyetleri yıllık özdeğerlendirme raporu

4. Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ve projelerle ilgili paydaş geri bildirimlerini almak için kullanılan
mekanizmaların (belge, doküman, anket, form vb.) listesi ve örnekleri
Paydaş geri bildirimleri bir rapor şeklinde geri dönüş sağlanmaktadır.
İYİLEŞTİRME KANITLARI
1.Kurumun ve birimlerin araştırma-geliştirme süreçleri yıllık özdeğerlendirmelerinden hareketle yapılan
iyileştirmeler

2. Araştırma performansının iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar (altyapı, insan kaynağı, fon kaynaklarının
kullanımı, üniversite-sanayi işbirliği vb. uygulamalar)

3. Kurumun araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere kullandığı kanıtlar (Ranking sistemleri-QS,
Times Higher Education URAP, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi vb. göstergeler)
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