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GİRDİLER

 Öğretim elemanları ve öğrenciler arasında araştırma kültürünü 
yaygınlaştırmayı benimsemek

 Stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda araştırmalar yapılmasını ve 
projeler üretilmesini sağlayacak sürdürülebilir bir sistem oluşturmak

 Bilgi ve değer üreterek bu üretimleri toplumsal değere dönüştürmek için 
yapılan araştırma ve yayınların niteliğinin sürekli artırılmasını sağlamak, 

 Yapılacak araştırma-geliştirme çalışmaları için mevcut insan kaynağını 
iyileştirmek

 İç tetkik uygulanması
 YGG toplantısı gerçekleştirilmesi

KAYNAKLAR  Öğrenci Direktörlüğü, Müdürlük, Uygulama atölyeleri, Laboratuvar, Akademik ve 
İdari Program

ÇIKTILAR

 Raporlar,
 Yayınlar,
 Faydalı model,
 Hedeflerin gerçekleştirilmesi.

TANIMLAMA
Kurumun stratejik amaç ve hedefleriyle uyumlu bölgesel kalkınma hedefleri 
doğrultusunda araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi

PERFORMANS 
KRİTERLERİ

 AR-GE çalışmaları konusunda iç paydaşlara yılda 2 kere eğitim vermek
 Yılda en az 2 proje başvurusu yapmak 
 Yılda en az 1 kongre düzenlemek
 Her yıl yapılan akademik yayın sayısının %10 arttırılması

SORUMLUSU  Yüksekokul Müdürlüğü, Ar-ge Katkı Komisyonu

EKİP

Müdür, Müdür Yardımcısı, Yüksekokul sekreteri, İnsan Kaynakları birimi, 
Yazı işleri birimi, İdari İşler Birimi, Kurumsal İletişim Birimi, Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Birimi, Öğrenci Direktörlüğü, Akademik Birimler.

BAŞLANGIÇ

Taleplerin resmi yazı ile Yüksekookul Müdürlüğüne gelmesi.
Yüksekokul Müdürlüğü kararının(Onay/Red) komisyona bildirilmesi
Süreç ile ilgili talep, öneri veya revize görüşlerinin Komisyon tarafından 

değerlendirilmesi 
Hedeflerinin belirlenmesi
 İç tetkik uygulanması
YGG toplantısı gerçekleştirilmesi



BİTİMİ

 İş akışında ihtiyaç duyulan fiziki şartlar, sarf malzeme, araç gereç, hizmetli 
personelin sağlanması, sözlü veya yazılı olarak teslim edilmesi

 Uzman, danışman, konuşmacı, panelist vb. alanında uzman öğretim elemanlarının 
görevlendirilerek yazılı tebliğ edilmesi 

 Kurumda yapılacak ar-ge çalışmaları için bilgilendirme yapacak ve öğretim 
elemanının görevlendirilerek yazılı veya sözlü tebliğ edilmesi

 Süreç ile ilgili diğer talimat, talep, öneri, beklenti veya revizelerin değerlendirilme ve 
sonuçlandırılması 

 İç tetkik raporunun tamamlanması
 YGG toplantısı raporunun tamamlanması

AMAÇ
 Şişli Meslek Yüksekokulu tüm birimleri, öğrencileri, akademik ve idari personeli ile 

iç ve dış destekli proje çağrılarının ilgili araştırmacılara duyurulması 
 Proje hazırlama ve başvuru desteklerinin sağlanması, izlenmesi ve raporlanması

KAPSAM  Ar-Ge katkı hizmetlerini etkin olacak şekilde yerine getirmek üzere gerçekleştirilen 
tüm çalışmalar.

HEDEFLER  Toplumsal fayda yaratan araştırmalar üretmek
 AR-GE çalışmaları konusunda iç paydaşlara eğitim vermek
 AR-GE proje sayısını arttırmak
 Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin sayısını arttırmak ve katılımını 

desteklemek

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
Kalite Komisyonu Yüksekokul 

Müdürü


