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1. Araştırma ve Yenilikçilik Kalite Birimi Alt Çalışma Grubu (AYKBAÇG) üyelerinin 02.02.2022 
tarihli ve 1 no.lu AYKBAÇG toplantısında alınan karar uyarınca hazırlamış oldukları ve 2021 yılına ait 
faaliyetlerini, ulaşılan hedefler ile faaliyet/performans değerlendirmelerini, yapılması planlanan 
iyileştirme önerileri ile geleceğe yönelik planlamalarını içeren özet raporlarını sunmaları;  

a. BTTO 
b. PDO 
c. AB Merkezi 
d. AUÖUAM 
e. AUAM 
f. KAÇUAM 
g. YUTAM 
h. UHUAM 
i. YÜSEM 

2. Sunulan raporların Kalite Komisyonunda sunulacak biçimde konsolide edilmesi, 
 
3. KİDR 2021 için, YÖKAK rapor formatına uygun şekilde ilgili bölümün yazılmasının planlanması, 
 
4. KİDR 2021 için YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarındaki planlama, uygulama, kontrol etme ve 
önlem alma (PUKÖ) basamaklarının olgunluk düzeylerinin belirlenmesi. 
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KARAR - 1: Araştırma ve Yenilikçilik Kalite Birimi Alt Çalışma Grubu (AYKBAÇG) üyeleri tarafından, 
02.02.2022 tarihli ve 1 no.lu AYKBAÇG toplantısında alınan karar uyarınca hazırlamış oldukları ve 2021 
yılına ait faaliyetlerini, ulaşılan hedefler ile faaliyet/performans değerlendirmelerini, yapılması planlanan 
iyileştirme önerileri ile geleceğe yönelik planlamalarını içeren özet raporlar sunuldu. 
 
KARAR - 2: Araştırma ve Yenilikçilik Kalite Birimi Alt Çalışma Grubu üyeleri tarafından sunulan faaliyet 
raporları değerlendirilerek önerilen iyileştirme adımları Kalite Komisyonu’na iletilmek üzere Ek 1’de sunulan 
ortak bir belge şeklinde konsolide edilerek üyelerle paylaşıldı.  

 
KARAR - 3: KİDR 2021 için, YÖKAK rapor formatına uygun şekilde, ilgili bölümlerin Araştırma ve 
Yenilikçilik Kalite Birimi Alt Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Levent Kandiller ile Rekabet İlişkileri Analiz 
ve Merkezi Planlama Müdürü Hüseyin Arslan tarafından ön derlemesinin yapılarak nihai haline getirilmek 
üzere üyelerle paylaşılmasına karar verildi. 

 
KARAR - 4: KİDR 2021 için YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarındaki planlama, uygulama, kontrol 
etme ve önlem alma (PUKÖ) basamaklarının olgunluk düzeylerinin belirlenmesi hususunun bir sonraki 
toplantıya ertelenmesine; söz konusu toplantıdan önce üyelerin PUKÖ basamaklarına göre faaliyetlerini nasıl 
yürüttüğünü bir örnek üzerinden kanıt doküman ile birlikte açıkladıkları özet belgenin AYKBAÇG 
raportörlüğü ile paylaşılmasına karar verildi. 
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Araştırma ve Yenilikçilik Kalite Birimi Alt Çalışma Grubu İmza 

Prof. Dr. Levent KANDİLLER - Başkan  

Doç.Dr.Yasin ÖZARSLAN - Üye  

Doç. Dr. Sinan ÜNLÜSOY - Üye  

Doç. Dr. M. Gökay ÖZERİM - Üye  

Prof. Dr. Huriye TOKER - Üye  

Prof. Dr. Sabah BALTA - Üye  

Dr. Öğr. Üyesi Tolga BENLİ - Üye  

Prof. Dr. Işıl ÖZKAN - Üye  

Süleyman Necip ÖZBEY - Üye  

Seda JACOBS - Raportör  
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Ek 1 
İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ 

 
BTTO: 
 Birim faaliyetlerinin üniversitemiz 2020-2025 stratejik planında yer alan vizyon, misyon, değerler, 

amaçlar ve hedefler doğrultusunda gözden geçirilerek gerekli düzenleme ve yapılandırılmanın 
gerçekleştirilmesi, 

 KÜSİ Faaliyetlerinde aktif saha ziyaretlerinin planlanarak uygulamaya konulması, 

 Teknolojik tabanlı girişimcilik faaliyetlerine ek olarak hızla artan sosyal sorumluluk girişimciliğine 
yönelik yeni düzenlemeler konusunda görev tanımları üzerinde çalışılarak bu konuda daha etkin rol 
alınmasının gerçekleştirilmesi, 

 Girişimciliği destekleyen STK ve kurumlarla birlikte, bu konuda ulusal düzeyde güçlü 
organizasyonlarla işbirliğinin tesis edilerek bölgemizde yeni alt yapı destek mekanizmalarının 
oluşumuna katkı sağlanması, 

 BTTO Tarafından yürütülen YUTECH Şirketinin profesyonel yapıya kavuşturulması için gereken 
adımların gerçekleştirilmesi.  

 Üst yönetimden alınacak onay doğrultusunda BTTO’nun ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemleri 
başvurusunun gerçekleştirilmesi, 

 EBYS üzerinden başlatılan projelerin tüm işlemlerinin yapılmasının sağlanması. 

 
PDO: 
 Birim faaliyetlerinin üniversitemiz 2020-2025 stratejik planında yer alan vizyon, misyon, değerler, 

amaçlar ve hedefler doğrultusunda yapılandırılmaya devam edilmesi, 

 Disiplinlerarası araştırma takımlarının kurulması, 

 BAP proje sayıları ile araştırma fonuna ayrılan bütçenin artırılması; bu kapsamda üniversitemizin 
Akademik Kadrolara Atamalar Hakkındaki Usul ve Esaslarına AB projelerinde olduğu gibi büyük 
bütçeli ve kapsamlı çıktıları olan ve başarı ile bitirilmiş BAP’a özel proje denkliğinin de eklenmesi 
(ilgili mevzuatta halihazırda var olan ‘araştırma/uygulama projesi yönetmiş olma’ kriterine ek 
olarak), 
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 Üst yönetimden alınacak onay doğrultusunda PDO’nun ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemleri 
başvurusunun gerçekleştirilmesi, 

 Proje türlerine göre fonlama yapılması ve proje hakem ya da izleyici atanması uygulamasının hayata 
geçirilmesi, 

 EBYS üzerinden başlatılan projelerin tüm işlemlerinin yapılmasının sağlanması. 

 
 
AB Merkezi: 
 AB Merkezi insan kaynağının arttırılması,  

 Araştırma takımlarının kurulması ve uluslararası proje yazmanın öncelik haline getirilmesi, 

 Üniversitemiz araştırma fonunun (i) uluslararası araştırma networklerine üyelik (ii) uluslararası 
araştırma / proje konsorsiyumu kurmak için de yararlanılabilir hale dönüşmesi, 

 AB Komisyonu tarafından AB çalışmaları alanında verilen Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi 
(Jean Monnet Centre of Excellence) unvanının alınması için gerekli çalışmaların yapılması, 

 Araştırmacıların ulusal proje deneyiminin arttırılması, 

 Fakültelerde Avrupa Araştırma Alanı 2021-2027 önceliklerine göre tematik çalışma gruplarının 
oluşturulması,  

 Araştırmacı istihdam stratejilerimize proje deneyimi, uluslararası konsorsiyum / network ve proje 
yönetme kapasitesinin genel bir kriter olarak entegrasyonu, 

 Bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetleri aracılığı ile AB ve Uluslararası fonlar hakkında bilgi ve 
farkındalık arttırma, 

 EBYS üzerinden başlatılan projelerin tüm işlemlerinin yapılmasının sağlanması. 

 
 
AUOM: (Pandemi nedeniyle sürdürülen Eğitim desteğine dair operasyonel kısım Eğitim Öğretim 
Çalışma Grubu tarafından değerlendirilecektir) 
 Öğrenenlerin mekân bağımsız öğrenme içerikleri ile etkileşimini artırmak ve sanal dünyanın gerçek 

dünyaya uyarlanmasını sağlayan diğer uygulamaların zayıf olduğu noktaları gerçeğe yakın düzeyde 
anlık olarak işleyebilen üstünlükte ortamlar için Genişletilmiş Gerçeklik (XR) tabanlı sanal ve 
gerçeğin harmanlandığı ARGE çalışmalarını tetiklemek,  
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 Öğreneni tanıyan ve ihtiyacına göre destek sağlayabilecek uyarlanabilir ortam ve içerik çalışmaları 
bağlamında eğitsel veri madenciliği ile büyük veri analizi ve veriyi doğru yorumlama ve 
özelleştirilmeye yönelik proje çalışmalarına başlamak, 

 Eğitimi teknoloji destekli daha etkileşimli, ilgi çekici ve erişilebilir hale getiren platform çözümleri 
konusunda dijital dönüşümümüzü kriz öncesinde çözmüş olmanın avantajı ile gerçek dünya 
sorunlarının çözümüne ve öğrenenler için etkili içerik geliştirmeye devam edilmesi,  

 Eğitimde sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek altyapı ve yeniliklere ayak uydurabilecek 
akademik/insan kaynağı yetiştirilmesine ve eğitilmesine yatırım yapılması,  

 Dijital dönüşümün en önemli adımlarından biri olan sistemlerin bütünleşmesi ve uyumlaştırılması 
konusunda birimler arası koordinasyonun iyileştirilmesi. 

 
YÜSEM: 
 Tanıtım platformlarında daha etkili olmayı sağlayacak dijital pazarlama araçlarını kullanarak satışı 

artırmak (Istagram hesabına dijital içerik üretebilmek gibi), 

 Yeni yerleşkede, YÜSEM eğitim salonlarının (HighTech donanımlı eğitim salonu, dans stüdyosu, el 
sanatları atölyesi, egzersiz salonu, müzik eğitimi odaları eksiklikleri) oluşturulması planlarının 
yapılması,  

 Uluslararası akreditasyon başvurusu yol haritasının hazırlanması, 

 Yaşar Grubu eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için işbirliğinin güçlendirilmesi, 

 Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile olan koordinasyonun güçlendirilmesi. 

 
YUTAM:  
 Öngörülen yıllık bütçelerin desteklenmesi ve öğrencilerimizin güncel teknolojilere etkin adaptasyonu 

için YÜTAM laboratuvarlarındaki teknik donanımın iyileştirilmesi, yeni ekipmanlar ile 
güncellenmesi,  

 Tasarım Düşüncesi, Fablab, Yerel Yönetimler ve Yeşil Akıllı Binalar çalışma gruplarının 
oluşturulması, 

 Görünürlüğümüz ve tanınırlığımızın artırabilmesi için çalışmalar yapmak, potansiyelimizi duyurmak 
ile reklam ve tanıtımımızın yapılması için destek verilmesi,  

 Uluslararası Fab Lab Certified olabilmek ve ilgili networke dahil olma,  
 Tam zamanlı teknik eleman sayısının artırılması, 
 Gelen tüm hizmet taleplerinin muhasebeleştirilmesi ve kolaylaştırılması için destek verilmesi.  
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UHUAM: 
 Daha geniş katılımlı ve alanında uzman akademisyenlerimizi davetli çağırabileceğimiz etkinlik 

sayımızın artması için insan kaynağı ve mali bütçemizin artırılması, 
 Önümüzdeki dönemde merkez faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik dış paydaşlarla (Merkez 

Danışma Kurulu) toplantı yapılması, 
 Üniversitemizin stratejik amaçları ve öncelikleri çerçevesinde uluslararası projelere dâhil olunması, 
 Faaliyetlerimizin duyurulması için basın ve halkla ilişkiler birimlerinden destek sağlanması, 
 Sertifika programı tasarlamak. 

 
AAM: 
 Proofreading: Üniversitemizde daha fazla ve kaliteli akademik yayınların yapılabilmesi için bir 

proofreading mekanizmasının kurulması, 
 Fonlama gerekçelendirilerek araştırma merkezlerinin bütçesinin bir kısmı sadece o merkezde 

yapılacak araştırma faaliyetine ayrılması. 

 
YUKAM:  
 Toplumsal cinsiyet konulu proje ve araştırma faaliyetleri için YÜKAM proje ekibinin oluşturulması, 
 YÜKAM için yeni kampüs yerleşkesinde toplantı odası ve iki odalı bir ofisin planlanması, 
 AB Merkezi’nden toplumsal cinsiyet konulu projeler için destek alınması, 
 Üniversitenin toplumsal cinsiyet çalışan akademik ve araştırmacı altyapısının güçlendirilmesi, 
 Toplumsal cinsiyet dersinin açılması, 
 İşletmelerde cinsiyet eşitliği planlarının hazırlanması için destek verilmesi ve konuya ilişkin proje 

geliştirilmesi. 

 


