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,

ulusal ve uluslararası öncelik ve ihtiyaçlar dikkate alınarak

planlanması,
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 Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri uygun ortamların
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 desteklenmesi
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Araştırmaların yerel, ulusal ve uluslararası öncelik ve ihtiyaçlar dikkate
alınarak planlanması

1.1 Yerel ulusal ve uluslararası arena da ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi
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Siirt iline damızlık değeri yüksek saf kültür ırkı etçi ve sütçü keçi ırklarının kazandırılması
Siirt iline damızlık değeri yüksek saf kültür ırkı etçi ve sütçü koyun ırklarının kazandırılması
Siirt ili küçükbaş hayvan ıslahının yapılması
Siirt ili büyükbaş hayvan ıslahının yapılması
Siirt ili renkli tiftik keçisinin halk elinde yaygınlığının artırılması
Siirt ili et ve et ürünlerinin marka değeri kazanması
Siirt ili süt ve süt ürünlerinin marka değeri kazanması
Siirt ili arıcılığının nitelik ve nicelik olarak iyileştirilmesi
Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilmesi
Eğitim materyali olarak kullanmak ve doğaya salmak üzere keklik yetiştirmek
Eğitim materyali olarak kullanmak ve doğaya salmak üzere bıldırcın yetiştirmek
Ar-Ge faaliyetlerinde akademisyenlere katkı sunmak için deney hayvanları yetiştirmek
Yetiştiricilerin modern ve bilimsel yetiştiricilik konusunda eğitilmesi

1.2 Ar-Ge faaliyetleri alanlarının belirlenmesi
Hastalıklardan ari damızlık saf kültür ırkı küçükbaş hayvan çiftliği kurulması
Damızlık küçükbaş hayvan sperm payetleme ve saklama ünitesinin kurulması
Damızlık küçükbaş hayvan embriyo nakil ünitesinin kurulması
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
altyapı ve laboratuvar imkanlarının geliştirilmesi
Model ve modern sığır çiftliğinin kurulması
Gıda işleme biriminin (Et ve Et ürünleri) kurulması
Gıda işleme biriminin (Süt ve Süt ürünleri) kurulması
Ekotip ana arı üretimi biriminin kurulması
Modern hayvan hastanesinin kurulması
Modern kelik üretim ünitesinin kurulması
Modern bıldırcın üretim ünitesinin kurulması
Modern deney hayvanları ünitesinin kurulması
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Teknoloji transfer modellemeleri oluşturma

Patent takip birimi kurma

Teknokent Kurulumu
Kuluçka Merkezi Kurulumu

Uluslararasılaşmada bilinç oluşturma ve bu yönde uygulamaların teşvik
edilmesi,

2.1 Uluslararasılaşma bilinci oluşturma
Erasmus ve Mevlâna gibi değişim programlarına yönelik öğretim üyelerinin
bilinçlendirilmesi ve bilimsel faaliyetlerle ilgili yurtdışına çıkışların teşvik edilmesi
Öğretim üyelerimizin, yurtdışından bilim insanlarıyla ortaklaşa proje ve yayın yapmasını

teşvik etmek.
2.2 Uluslararası ortak projeleri destekleme
Yurtdışında gerçekleştirilecek olan kongre ve sempozyum gibi bilimsel faaliyetlere katılımın
desteklenmesi.
Yurtdışından kendi alanlarıyla ilgili bilim insanlarıyla ortaklaşa uluslararası kongre ve
sempozyumlar düzenlemek
2.3 Uluslararası ortak Ar-Ge çalışmalarında görev almaları destekleme
Uluslararası ortak çalışmalara katılan öğretim elemanlarının üniversite tarafından maddi
olarak desteklenmesi
2.4 Yurt dışı paydaşlar ile ortak kongre, çalıştay ve sempozyumlarda destek
Yurtdışından kendi alanlarıyla ilgili bilim insanlarıyla ortaklaşa uluslararası kongre ve
sempozyumların yapılmasının teşvik edilmesi ve desteklenmesi
3. Ar-Ge faaliyetlerinde üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin sağlanması,
3.1 Birimler arası koordinasyon ve eşgüdümlü proje çalışmaları
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan ıslahı çalışmalarında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve
yetiştirici birlikleriyle koordineli çalışmalar yapma
Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadelede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve yetiştirici
birlikleriyle koordineli hareket etme
3.2 Ar-Ge çalışma ürünlerinin üretimi ve yaygınlaşması,
Üretilen prototip ürünlerin (büryan, kavurma, peynir, yoğurt vs.) sanayi işbirliğiyle
markalaşarak üretiminin yaygınlaştırılması
Damızlık değeri yüksek hayvanlardan üretilen embriyo ve sperma payetlerinin Tarım ve
Orman Bakanlığıyla işbirliği yapılarak tüm ülke yetiştiricilerine ulaşmasını sağlamak
3.3 Ar-Ge faaliyetlerinde paydaşların katılımını etkinleştirmek
Paydaşlara yönelik projeler yapılarak paydaşların bu projelerde görev almasının sağlanması
3.4 Marka değeri yüksek ürün araştırmaları,
Damızlık değeri yüksek etçi ve sütçü keçi ırklarının yetiştirilmesi
Damızlık değeri yüksek etçi ve sütçü koyun ırklarının yetiştirilmesi
Damızlık değeri yüksek etçi ve sütçü keçi ırklarından embriyo ve sperma üretimi
Damızlık değeri yüksek etçi ve sütçü koyun ırklarından embriyo ve sperma üretimi
Et ve Et Ürünleri (büryan, kavurma, keklik, bıldırcın vs.)
Süt ve süt ürünleri (Süt, peynir, yoğurt, vs.)
Marka değeri olan kaliteli tiftik üretimi
Yumurta (Bıldırcın, keklik vs.)
Ekotip ana arı üretimi
Yöreye özgü marka değeri yüksek bal üretimi

4 Ar-Ge faaliyetlerinde paydaşların katılımının etkinleştirilmesi,
4.1 Çalışma konuları ile ilgili paydaş kurum ve kuruluşların belirlenmesi
Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl ve İlçe Müdürlükleri
TAGEM, DİKA, GAP, TUBİTAK
Siirt ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Siirt İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği

Siirt İli Süt Üreticileri Birliği
Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği
Veteriner Hekimler Odası
4.2 Planlanan çalışmalar ve yapılan çalışma sonuçları hakkında paydaş kurum ve kuruluşların
bilgilendirilmesi
Toplantılar yapılarak planlanan çalışmalar hakkında paydaşların bilgilendirilmesi
Yapılan çalışma sonuçlarının paydaşlara rapor, panel ve çalıştaylar aracılığıyla bildirilmesi
4.3 Ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi
Paydaşlarla toplantılar yapılarak ortak çalışma bilincinin geliştirilmesi

5 Akademisyenlerin Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri uygun
ortamların oluşturulması,
5.1 Altyapı olanaklarının geliştirilmesi,
Veteriner fakültesi eğitim binasının kurulması
Modern hayvan hastanesinin kurulması
Büyükbaş hayvan çiftliğinin kurulması
Hastalıktan ari saf kültür ırkı küçükbaş hayvan çiftliğinin kurulması
Gıda işleme biriminin (Et ve Et ürünleri) kurulması
Gıda işleme biriminin (Süt ve Süt ürünleri) kurulması
Ekotip ana arı ve bal üretimi biriminin kurulması
Keklik üretim ünitesinin kurulması
Modern bıldırcın üretim ünitesinin kurulması
Modern deney hayvanları ünitesinin kurulması
5.2 Laboratuar sayı, kapasite ve kalitelerinde gelişim,
Eksik laboratuvarların kurulması
Mevcut laboratuvarların altyapı ve donanımlarının güçlendirilmesi
5.3 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

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
6.2 Yerel, ulusal ve sosyal medya organları vasıtasıyla gelişimleri paylaşmak
Üniversite web sitesi, yerel, ulusal ve sosyal medya organları vasıtasıyla gelişimleri
paylaşmak

7 Akademisyenlerin Ar-Ge yönlerinin geliştirilerek aktif ve dinamik
tutulması
7.1 Proje yapma bilinci ve kültürü oluşturma,
Proje hazırlama konusunda uzman kişiler davet edilerek proje hazırlama ile ilgili eğitimler
verilerek proje yapma kültürünün oluşturulması
Projesi kabul edilen akademisyenlerin onure edilmesi
7.2 Proje ekipleri oluşturma,
İlgili anabilim dalları arasında multidisipliner çalışmalar yapabilecek proje ekipleri kurmak
7.3 Proje hazırlama eğitimleri düzenleme
Proje hazırlama konusunda uzman kişilerin davet edilerek proje hazırlama konusunda eğitim
ve konferansların verilmesini sağlamak

7.4 Birimler bazında proje ekipleri kurma
7.4.1
7.4.2
7.4.3

8 Ar-Ge laboratuvarların ulusal ve uluslararası akreditasyona uygun hale
getirilmesi,
8.1 Mevcut Laboratuvar ve araştırma alanlarının standartlarını artırma,
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2 Eksikliklerini giderme
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.3 Akredite laboratuvar anlayışını kurumsallaştırma
8.3.1
8.3.2
8.3.3

9 Bilim, spor, sanat ve kültür etkinliklerinin desteklenmesi
9.1
9.1.1
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9.1.3
9.2
9.2.1
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9.2.3
9.3

Bu konularda fuar, sergi, sempozyum vb etkinlikleri düzenleme ev sahipliği yapma.

Yarış ve müsabakalara destek olunması
Buzağı, kuzu ve oğlak vb. güzellik yarışmalarında bilimsel hakemlik desteği verilmesi
Başarılı bireysel ve ekip çalışmalarının ödüllendirilmesi
Başarılı çalışmalar gerçekleştirenlere plaket verilmesi
Çalışmaların web sitesinde ilan edilmesi

