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C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Kurumun araştırma ve geliştirme sürecinin gerekli parametreler ile detaylandırılması
kurum içi değerlendirme raporunun önemli bir parçasıdır. Araştırma ve geliştirme süreci
kurumun sürekli gelişim politikası ile hedeflerinin tanımlanması ve tanımlanan bu hedeflerin
kimler tarafından ve hangi parametreler ile gerçekleştirileceğinin belirlenmesidir. Bununla
birlikte, araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak gerekli
parametreler ile izlenerek değerlendirildiği ve bu değerlendirmeler sonucunda ulaşılan
çıktıların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan gerekli iyileştirmelerin yapıldığı dinamik bir süreçtir.
Bu çerçevede üniversitemizin araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerekli birimler tarafından
izlenmekte ve bu izlemler sonucunda gerekli olan raporlar/çalışmalar hazırlanmaktadır.
C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları
C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi
1

2

3

4

5

Kurumda araştırma
süreçlerinin
yönetimi ve
organizasyonel
yapısına ilişkin bir
planlama
bulunmamaktadır.

Kurumun araştırma
süreçlerinin yönetimi
ve organizasyonel
yapısına ilişkin
yönlendirme ve motive
etme gibi hususları
dikkate alan
planlamaları
bulunmaktadır.

Kurumun genelinde
araştırma süreçlerin
yönetimi ve
organizasyonel
yapısı kurumsal
tercihler yönünde
uygulanmaktadır.

Kurumda araştırma
süreçlerinin
yönetimi ve
organizasyonel
yapısının işlerliği
ile ilişkili sonuçlar
izlenmekte ve
önlemler
alınmaktadır.

İçselleştirilmiş,
sistematik,
sürdürülebilir
ve örnek
gösterilebilir
uygulamalar
bulunmaktadır.

*Olgunluk Düzeyi: 3

Üniversitemiz Stratejik Planında araştırma stratejisi hedeflerini gerçekleştirecek olan
birimler ve birimlerin sorumlulukları ve görev tanımları 2018-2022 Stratejik Planında bulunan
Tablo 4.3.2’de verilmiştir. Üniversitemizin 2018-2022 Stratejik Planında Bilimsel Araştırma
Proje (BAP) Koordinatörlüğünün 1.2 numaralı hedefi olarak “eğitim ve öğretimin kalitesini
geliştirmek için öğretim elemanlarının sayısını ve yetkinliklerini arttırmak için işbirliği
yapılacak” birim olarak belirtilmiştir. Ayrıca, BAP koordinatörlüğünün 2.1 numaralı hedefi
olarak “araştırma ve geliştirme altyapısının daha da güçlendirilerek etkin kullanılması, faaliyete
geçirilen Yaşam Bilimleri ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin daha etkin bir
şekilde kullanılması ve ulusal/uluslararası işbirlikleri geliştirmekten sorumlu olmasıdır. (20182022 Stratejik Plan, s.73) Ayrıca üniversitemiz bünyesinde daha önceden kurulmuş olan
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Teknoloji
Transfer
Ofisinin gerekli olan süreçleri tamamlanarak
aktif hale getirilmiş
ve anonim
Evrağınızı
https://belgesorgu.kafkas.edu.tr/E-imza/
linkinden 1B1DDEBDX1
kodu ile dogrulayabilirsiniz.
şirket olarak çalışmalarını yürütmesi sağlanmıştır. (https://www.kafkas.edu.tr/tto)
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Üniversitemizin araştırma stratejisi ve hedefleri çerçevesinde; kurucu ana fakülte olan
Veteriner Fakültesi hayvancılık üzerine yapmış olduğu araştırma, yayın ve topluma hizmetlerle
ülkemiz ve dünya genelinde belirli bir seviyeye ve tanınırlığa ulaşmıştır. Bu ana uzmanlık alanı
dışında Tıp Fakültesi ve diğer sağlık birimleri ile birlikte bölgenin sağlık problemlerine çözüm
üretmeye odaklanmıştır. Bu öncelikler farklılaştırma stratejisi başlığı altında konum tercihi,
başarı bölgesi tercihi, değer sunumu tercihi ve temel yetkinlik tercihi şeklinde oluşmaktadır.
(2018-2022 Stratejik Plan, s.50-52)
Üniversitemizin araştırma stratejisi bütünsel olup, fen, mühendislik, sağlık, sosyal,
eğitim bilimleri ve güzel sanatları kapsayacak şekilde çok boyutlu olarak ele alınmakta ve bu
alanlarda gerekli bilimsel güncellemeler takip edilerek temel ve uygulamalı araştırmalar
yürütülmektedir. Üniversitemizde, Eğitim-Öğretim programlarında araştırma politikasının
uygulanmasında önemli bir yere sahip olan lisansüstü tez çalışmalarına yönelik projeler BAP
koordinatörlüğü tarafından desteklenmekte, her yıl bu konuda gelen talepler değerlendirilmekte
ve gerekli güncellemeler yapılmaktadır. (2021 BAP Faaliyet Raporu)
Kurumumuza özgün olan araştırma ve anahtar performans göstergeleri YÖK tarafından
açıklanan üniversite karneleri ve URAP tarafından 2021 yılı için yayımlanan üniversite
istatistikleri aracılığı ile takip edilmektedir. (2021 yılı URAP raporu ve YÖK karne bilgileri)
Kafkas Üniversitesi adresli bilimsel yayınların sayısı ve atıf sayıları ile öğretim üyesi
başına düşen yayın ve atıf sayıları gibi istatistiklerin takibi genelde ilgili birim veya öğretim
üyesi tarafından Web of Science Journal Citation Report, University Ranking by Academic
Performance (URAP) gibi veri tabanlarından yapılmaktadır. Örneğin URAP veri tabanı
tarafından her yıl açıklanan “Tüm Üniversitelerin Genel Puan Tablosu” sıralamasına göre
Kafkas Üniversitesi 394.1 puanla Türkiye’deki 166 üniversite içerisinde 2020 yılına oranla
kayda değer bir gelişimle 17 basamak yükselerek 82. sırada yer almıştır. (URAP: 2021-2022,
(https://newtr.urapcenter.org/Rankings/2021-2022/DEVLET
%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TELER%C4%B0)
Dünyadaki üniversitelerin araştırma performans ve endekslerindeki verilere bağlı
kalınarak hazırlanan rapora göre üniversitemiz Dünyadaki en iyi 1401 ve Asya Kıtasındaki en
iyi 436 üniversite arasında gösterilmektedir. Yine aynı endeksteki verilere göre üniversitemiz
Türkiye’deki en iyi 32 üniversite arasında gösterilmektedir. Bununla birlikte, aynı endeksteki
verilere göre Kafkas Üniversitesi Fizik alanında Dünyada 429. sırada yer almaktadır.
(https://www.usnews.com/education/best-global-universities/turkey?page=2)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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2021 yılında Yükseköğretim Kurulu
(YÖK)1B1DDEBDX1
tarafından "Üniversite
İzleme ve
Evrağınızı
linkinden
kodu ile dogrulayabilirsiniz.

Değerlendirme Raporu 2020" raporu açıklanmıştır. Kamuoyu ile paylaşılan rapora göre

3

Üniversiteler; eğitim öğretim, araştırma, geliştirme projesi ve yayın, uluslararası tanınırlık,
bütçe

ve

finansman

ile

topluma

hizmet

ve

sosyal

sorumluluk

kategorilerinde

değerlendirilmiştir. Bu rapor çerçevesinde Kafkas Üniversitesi “Olumlu sonuçlanan patent,
faydalı model tasarım başvuru sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında 33
başvuru ile ilk 5’e girerek (3) üçüncü sırada yer almıştır.
Kurumun hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve
uygulamaları için 4 yıllık kalkınma planını kapsayan kendine özgü stratejik eylem planı
bulunmaktadır. (2018-2022 Stratejik Plan)
C.1.2 . İç ve Dış Kaynaklar
1

2

3

4

5

Kurumun araştırma
ve geliştirme
faaliyetlerini
sürdürebilmesi için
yeterli kaynağı
bulunmamaktadır.

Kurumun araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini
sürdürebilmek için
uygun nitelik ve
nicelikte fiziki, teknik
ve mali kaynakların
oluşturulmasına
yönelik planları
bulunmaktadır.

Kurum araştırma ve
geliştirme
kaynaklarını
araştırma stratejisi
ve birimler arası
dengeyi gözeterek
yönetmektedir.

Kurumda araştırma
kaynaklarının
yeterliliği ve
çeşitliliği
izlenmekte ve
iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,
sistematik,
sürdürülebilir
ve örnek
gösterilebilir
uygulamalar
bulunmaktadır.

*Olgunluk Düzeyi: 4

Araştırma-geliştirme faaliyetleri için gerekli kaynaklar, merkezi bütçeden üniversiteye
ayrılan pay, üniversitenin öz gelirlerinden ve gelir getirici projelerin arttırılmasından
sağlanmaktadır. Bu bağlamda yıllık AB ve diğer fonlardan desteklenen proje sayısının
arttırılması hedeflenmektedir. BAP bütçesinin büyük bölümünü öz gelir olarak döner sermaye
gelirleri oluşturmakta olup bu konuda en büyük katkı Tıp Fakültesine aittir. Kaynakların takibi;
Döner Sermaye, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve BAP Koordinatörlüğü tarafından öz
gelirlerin özel hesaba aktarımı sürecinde yapılır. Kaynakların kullanımının planlaması; yıl
içinde desteklenmesi planlanan ortalama proje sayısı ve proje başına toplam bütçe oranı
hesaplanarak sağlanmakta ve her bir proje alanına ayrılacak destek miktarları üst yönetimin
bilgisi dâhilinde komisyon kararları ile belirlenmektedir. BAP Komisyonu her yılın başlangıç
dönemi ilk toplantısında veya bir önceki yılın son toplantısında yeni dönemde uygulanacak
proje destek üst limitlerine ilişkin karar almakta ve projelere verilecek ortalama destek
miktarları bu limitlere uygun olarak belirlenmektedir. Komisyon ayrıca her bir proje için hakem
ve Değerlendirme Alt Komisyonlarının
de dikkate
alarak bütçe belirler ve bütçelerin
Bu belge, güvenliönerilerini
elektronik imza
ile imzalanmıştır.
Evrağınızı https://belgesorgu.kafkas.edu.tr/E-imza/ linkinden 1B1DDEBDX1 kodu ile dogrulayabilirsiniz.
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denetimine tabi olarak gerçekleştirilir. Alt yapı destek projeleriyle dekanlıklara ve bölümlere
aktarılan mali destek ile üniversitenin fiziki ve teknik alt yapısının güçlendirilmesi, döner
sermaye ve BAP bütçesinden desteklerle kaynakların sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.
Kafkas Üniversitesinin bu kapsamdaki en önemli uygulamalarından bir tanesi Araştırma
projeleridir. Bu projeler ile yeni gelişmekte olan araştırma alanlarında, Kafkas Üniversitesi
personellerinin ileri araştırma konularında bilimsel çalışma, uygulama, uluslararası araştırma
ağlarına dâhil olma imkânları sağlanmakla birlikte araştırma ve geliştirme alanında
üniversitenin hedeflenen seviyelere ulaşması için gereken bütün adımlar atılmıştır.
Araştırma projelerinin geliştirilmesi ve yönetimi, özel sektör kuruluşları ile uzun vadeli
işbirliğine dayalı araştırma çabalarının güçlendirilmesi, girişimcilik, teknoloji transferi ve
entelektüel varlık yönetimi konularında çalışmalar yürütmeyi hedeflemekle birlikte bu
amaçların üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Teknoloji Transfer Ofisi’nin koordineli
çalışmaları ile teşvik edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca TTO içindeki Proje Geliştirme Ofisi ile
dış kaynaklardan alınacak fon miktarlarını arttırmaya yönelik olarak çalışmalar hedeflenmekte
ve projelerin idari ve mali yönetimini gerçekleştirilerek öğretim üyelerinin doğrudan araştırma
çalışmalarına odaklanmasının desteklenmesi planlanmaktadır.
Kurumumuz araştırmacılarının kurum dışı destek sağlayan kaynaklardan destek
alabilmesi için, TÜBİTAK’a proje gönderen ancak TÜBİTAK tarafından projesi
desteklenmeyen araştırmacıların projelerine öncelikli olarak destek vermektedir.
Araştırmacıları çok disiplinli çalışmalara teşvik etmek, sanayici, üretici gibi paydaşlarla
üniversitemiz araştırmacılarını buluşturarak işbirliği içerisinde üretim yapmalarını sağlamak
için çeşitli toplantılar düzenlenmektedir. Araştırmacılarımız, bu amaçla yerel ve ulusal
kalkınmayı hedefleyen kurumlarla ortak projeler için görevlendirmektedir. Bu kapsamda BAP
Koordinatörlüğü yönergesinde tanımlı olup üniversite dışından kurum ve kuruluşların katılımı
ile gerçekleştirilecek olan “Çok Katılımlı Araştırma Projeleri” ile bütçesinin en az yarısı ilgili
sanayi kuruluşu tarafından karşılanan “Sanayi İşbirliği Projeleri” destekte öncelik taşımaktadır.
(https://www.kafkas.edu.tr/bap)
İç Kaynaklar
Kafkas Üniversitesinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri temel olarak Bilimsel
Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından planlanmakta ve ilgili komisyonlar
dâhilinde yürütülmektedir.
Diğer güvenli
yandanelektronik
Fakülte ve
Yüksekokullar
kendi kurumsal imkânları
Bu belge,
imza
ile imzalanmıştır.
Evrağınızı https://belgesorgu.kafkas.edu.tr/E-imza/ linkinden 1B1DDEBDX1 kodu ile dogrulayabilirsiniz.
dâhilinde
araştırma faaliyetlerini desteklemektedir.
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Araştırma ve geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapıdaki yeri BAP
Koordinatörlüğüdür. Bu birim direkt olarak rektörlüğe bağlı bir birim olarak faaliyet
göstermektedir. (Kanıt: BAP Yönergesi)
BAP birimin amacı; tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması,
ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen
bilimsel içerikli, üniversite içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların
katılımları ile yapılacak araştırma projelerini desteklemektir. Üniversitenin bilim politikasına
uygun öncelikli araştırma alanlarını ve konuları belirlemek, bunlara bütçe oluşturmak,
desteklenen bilimsel araştırma projelerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi, izlenmesi ve
sonuçlandırılmasını sağlamak, araştırma politikalarının belirlenmesi ile ilgili faaliyetlerin
yürütülmesi, araştırma sonuçlarının uluslararası yayına dönüşümünü artırıcı önlemler almak ve
teşvikler geliştirmektir. (http://www.kafkas.edu.tr/bap)
Kafkas Üniversitesi mensubu olan doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik
eğitimini tamamlamış araştırmacılar BAP birimine bir önceki yılın komisyon toplantısında ilan
edilmiş başvuru takvimine uygun olarak yılda 4 kez proje başvurusunda bulunabilmektedir.
Proje başvuruları otomasyon sistemi üzerinden elektronik olarak yapılmakta ve proje ile ilgili
evraklar arşivlenmek üzere BAP Koordinatörlüğüne ıslak imzalı olarak teslim edilmektedir.
Üniversiteminiz araştırma stratejisi ve hedefleri bağlamında izlenen politikalar
bulunmaktadır. Özellikle BAP Koordinatörlüğü tarafından dönemsel proje başvuru takvimi
hazırlanmakta ve üniversitemiz/bölgemiz hedef politikaları doğrultusunda bilgilendirmeler ve
proje çağrıları yapılmaktadır. 2021 yılında BAP komisyonunun ilgili komisyonlarının
değerlendirmeleri sonucunda Güdümlü Araştırma Projesi, Genel Araştırma Projesi, Doktora
Projesi ve Yüksek Lisans Projesinden oluşan toplam 105 adet projenin desteklenmesi uygun
görülmüştür. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü bütçesinden bu projeler için toplam
2.980.874,91 TL kaynak sağlanmıştır.
2021 yılı itibariyle geçtiğimiz yıllardan devreden Güdümlü Araştırma Projesi, Genel
Araştırma Projesi, Doktora Projesi ve Yüksek Lisans Projesinden oluşan 94 adet proje
tamamlanmış/iptal edilmiş ve bununla birlikte devam eden 62 adet proje vardır. Bu projeler için
BAP Koordinatörlüğü tarafından toplam 7.038.048,54 TL kaynak sağlanmıştır. 2021 yılında
BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projelerin ayrıntıları Tablo 1’de verilmiştir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Tablo 1: 2021 yılında BAP tarafından desteklenen projelerin alanlara göre sayıları ve bütçe
dağılımları.
2021 YILI
Desteklenen
Proje Sayısı
67
37
1
105

Proje Alanı
Tıp-Sağlık Bilimleri
Fen-Mühendislik Bilimleri
Sosyal-Beşeri Bilimler
Toplam

Desteklenen Tutar
2.061.337,78 ₺
917.072,17 ₺
2.464,96 ₺
2.980.874,91 ₺

*BAP Koordinatörlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu

Harcanan
Tutar
645.411,93 ₺
145.692,32 ₺
0₺
803.373,05 ₺

Kalan Tutar
1.415.925,85 ₺
771.379,85 ₺
2.464,96 ₺
2.177.501,86 ₺

Tablo 2: 2021 yılında BAP tarafından türlerine göre desteklenen proje sayıları ve bütçe
dağılımları.
2021 YILI
Yüksek
Lisans
Projesi

Doktora
Projesi

Genel
Araştırma
Projesi

Güdümlü
Araştırma
Projesi

Toplam
Destek Tutarı

25

17

62

1

105

470.401,79 ₺

500.386,02 ₺

1.780.089,32 ₺

229.997,78 ₺

2.980.874,91 ₺

Proje Türü
Desteklenen
Proje Sayısı
Destek Tutarı

*BAP Koordinatörlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 3: 2021 yılı itibariyle BAP tarafından desteklenen, sonuçlanan, devam eden proje
sayıları ve bütçe dağılımları.
2021 YILI
Proje Grubu

Bilimsel Araştırma
Projeleri

Yıl İçinde
Eklenen Proje
ve Destek
Tutarı
105
2.980.874,91 ₺

95

Yıl İçinde
Tamamlanan
Proje ve Destek
Tutarı
62

2.408.137,55 ₺

4.659.910,99 ₺

Toplam Proje
Sayısı ve
Destek Tutarı

Devam Eden
Proje Sayısı ve
Destek Tutarı
166
7.610.785,90 ₺

*BAP Koordinatörlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu
Dış Kaynaklar
Araştırma projelerinin geliştirilmesi ve yönetimi, özel sektör kuruluşları ile uzun vadeli
işbirliğine dayalı araştırma çabalarının geliştirilmesi, girişimcilik, teknoloji transferi ve
entelektüel varlık yönetimi konularında çalışmalar yürütmeyi hedefleyen ve Kafkas
Üniversitesi Teknoloji Transfer
(TTO)
tarafından
koordineli
olarak yürütülen çalışmalar
Bu belge,Ofisi
güvenli
elektronik
imza ile
imzalanmıştır.
Evrağınızı https://belgesorgu.kafkas.edu.tr/E-imza/ linkinden 1B1DDEBDX1 kodu ile dogrulayabilirsiniz.
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kaynaklardan alınacak fon miktarını artırmaya yönelik olarak çalışmalar hedeflenmekte ve
projelerin idari ve mali yönetimini gerçekleştirilerek öğretim üyelerinin doğrudan araştırma
çalışmalarına odaklanmasının desteklenmesi planlanmaktadır.
Araştırmacıların elektronik yayınlara erişimini artırmak, çok disiplinli çalışmaları teşvik
etmek, sanayici, üretici gibi paydaşlarla üniversitemiz araştırmacılarını buluşturarak işbirliği
içerisinde üretim yapmalarını sağlamak için bu bağlamda çeşitli toplantılar düzenlenmektedir.
Araştırmacılarımız, bu amaçla yerel ve ulusal kalkınmayı hedefleyen kurumlarla ortak projeler
için görevlendirmektedir. Bu kapsamda BAP Koordinatörlüğü yönergesinde tanımlı olup
üniversite dışından kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilecek olan “Çok Katılımlı
Araştırma Projeleri” ile bütçesinin en az yarısı ilgili sanayi kuruluşu tarafından karşılanan
“Sanayi İşbirliği Projeleri” destekte öncelik taşımaktadır.( https://www.kafkas.edu.tr/bap)
Tablo 4: 2021 yılında TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma proje sayıları ve bütçe
dağılımları.

Proje Grubu

TÜBİTAK
Projeleri

2021 YILI
Toplam Proje
Yıl İçinde Tamamlanan
Sayısı ve
Proje Sayısı ve Destek
Destek Tutarı
Tutarı
10
3

Devam Eden
Proje Sayısı ve
Destek Tutarı
7

Toplam Tutar

Toplam Tutar

Toplam Tutar

Toplam Tutar

2.851.706,00 ₺

3.790.948,68 ₺

291.943,00 ₺

3.509.005,70 ₺

Yıl İçinde Eklenen
Proje Sayısı ve
Destek Tutarı
5

*BAP Koordinatörlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 4’deki proje sayıları proje türü açısından detaylandırıldığında, üniversitemiz
öğretim elemanları tarafından 2 adet 1001, 1 adet 3501, 1 adet 2247-A ve 2 adet 1002 türünde
proje yürütülmektedir. Ayrıca, 2021 yılında üniversitemiz akademik personellerinin
yürütücülüğünde iki (2) adet TÜBİTAK 1001 projesinin desteklenmesi uygun görülmüş ve bu
projeler 2022 yılının başında başlatılmıştır. Ayrıca, üniversitemiz akademik personellerinin bir
(1) adet TÜBİTAK ve İngiltere ortaklığında desteklenen bir (1) adet 1071 Newton ve bir (1)
adet TÜSEB projesinde araştırmacı olarak görevleri devam etmektedir.
Bunlara ek olarak, üniversitemiz öğretim üyelerinin danışmanlığında KOSGEB destekli
bir (1) adet ARGE projesi desteklenmiştir. Son olarak TTO danışmanlığında ARI TEK LTD.
ŞTİ tarafından gerçekleştirilen ve TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge başlangıç programı
kapsamında 600.000,00 Bu
TLbelge,
bütçegüvenli
ile desteklenen
“Elektronik
Sperma Analiz Sistemi (ESAS)
elektronik imza
ile imzalanmıştır.
Evrağınızı https://belgesorgu.kafkas.edu.tr/E-imza/ linkinden 1B1DDEBDX1 kodu ile dogrulayabilirsiniz.

Ticari Prototip Geliştirilmesi” isimli proje tamamlanmıştır.
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C.1.3. Doktora Programları ve Doktora Sonrası İmkânlar
1
Kurumun doktora
programı ve
doktora sonrası
imkânları
bulunmamaktadır.

2

3

Kurumun araştırma
politikası, hedefleri ve
stratejileri ile uyumlu
doktora programı ve
doktora sonrası
imkânlarına ilişkin
planlamalar
bulunmaktadır.

Kurumda araştırma
politikası, hedefleri
ve stratejileri ile
uyumlu ve
destekleyen doktora
programları ve
doktora sonrası
imkânlar
yürütülmektedir.

4
Kurumda doktora
programları ve
doktora sonrası
imkânlarının
çıktıları düzenli
olarak izlenmekte
ve
iyileştirilmektedir.

5
İçselleştirilmiş,
sistematik,
sürdürülebilir
ve örnek
gösterilebilir
uygulamalar
bulunmaktadır.

*Olgunluk Düzeyi: 3
Üniversitemiz bünyesinde bulunan Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimleri ve Fen Bilimleri
Enstitülerinde farklı bilim alanlarında doktora programları yürütülmekte ve yeterli öğretim
üyesini sağlayan bölümlerde ise gerekli süreçler tamamlanarak doktora programı açılması için
gereken başvurular yapılmaktadır.
2021 yılı itibariyle Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 23 Anabilim Dalında, Fen Bilimleri
Enstitüsünde 8 Anabilim Dalında ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde ise 3 Anabilim Dalında
Doktora programlarında eğitimlere devam edilmektedir. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü
bünyesinde Biyoteknoloji Anabilim Dalında Doktora programı açmak için gerekli olan bütün
süreçler tamamlanmış ve programın açılması için üniversitemizin gerekli birimleri tarafından
Yüksek Öğretim Kurumuna (YÖK) başvuru yapılmıştır.
2021 yılı sonu itibariyle Sağlık Bilimleri Enstitüsünden 13 öğrenci, Fen Bilimleri
Enstitüsünden 3 öğrenci ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden ise 27 öğrenci ilgili Doktora
programlarından eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olmuşlardır. Bununla birlikte
2021 yılı itibariyle Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 129 öğrenci, Fen Bilimleri Enstitüsünde 35
öğrenci ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden ise 39 öğrenci Doktora eğitime devam etmektedir.
(https://www.kafkas.edu.tr/oidb)
Ayrıca üniversitemiz bünyesinde bulunan Sağlık Bilimleri Enstitüsünde YÖK 100/2000
burs programından yararlanan Doktora öğrencileri bulunmaktadır. Üniversitemizde YÖK
100/2000 burs programından 3 Doktora öğrencisi faydalanmakta ve Doktora eğitimlerine bu
program çerçevesinde devam etmektedirler.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrağınızı https://belgesorgu.kafkas.edu.tr/E-imza/ linkinden 1B1DDEBDX1 kodu ile dogrulayabilirsiniz.
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C.2. Araştırma Yetkinliği, İş Birlikleri ve Destekler
C.2.1. Araştırma Yetkinlikleri ve Gelişimi
1

2

Kurumda, öğretim
elemanlarının
araştırma
yetkinliğinin
geliştirilmesine
yönelik
mekanizmalar
bulunmamaktadır.

3

Kurumda, öğretim
Kurumun genelinde
elemanlarının
öğretim
araştırma yetkinliğinin elemanlarının
geliştirilmesine yönelik araştırma
planlar bulunmaktadır. yetkinliğinin
geliştirilmesine
yönelik
uygulamalar
yürütülmektedir.

*Olgunluk Düzeyi: 3

4

5

Kurumda, öğretim
elemanlarının
araştırma
yetkinliğinin
geliştirilmesine
yönelik
uygulamalar
izlenmekte ve izlem
sonuçları öğretim
elemanları ile
birlikte
değerlendirilerek
önlemler
alınmaktadır.

İçselleştirilmiş,
sistematik,
sürdürülebilir
ve örnek
gösterilebilir
uygulamalar
bulunmaktadır.

Kafkas Üniversitesi’nin, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve
Kalite Geliştirme Yönetmeliği çerçevesinde akademik ve idari hizmetlerini değerlendirmesi,
stratejik planlarını yapması, sunduğu hizmetin kalitesini sürekli geliştirmesi amacıyla
“Akademik Personel Memnuniyet Anketi”, “Lider Davranışı Değerlendirme Anketi” ve
“Araştırma Geliştirme Anketi” düzenlenmiştir. Üniversitenin araştırma yetkinliği, Kafkas
Üniversitesi Kalite Alt Komisyon birimleri arasında yer alan, Ölçme Değerlendirme Alt
Komisyonu tarafından geliştirilmiş olan ve ölçme değerlendirme araçları sınıflamasına dâhil
olan Kafkas Üniversitesi “Araştırma Geliştirme Anketi” ile değerlendirilmektedir. Söz konusu
ankete

Kafkas

Üniversitesi

Kalite

Komisyonu

resmi

web

sitesi

veya

https://www.kafkas.edu.tr/kaudek/TR/sayfa12443 linkinden erişim mümkündür. İlgili
anketin “Genel Bilgiler” ile ilgili sorular bölümünde, akademik personelin unvanı, anabilim
dalı, 2021 yılı içerisinde kabul edilen ve tamamlanan proje sayısı, proje destek miktarı, hakemli
dergilerde yayımlanan makale sayısı gibi maddeler yer almaktadır. Bunun yanı sıra 5’li Likert
ölçeğinin (Hiç katılmıyorum, Katılmıyorum, Katılıyorum, Kesinlikle katılıyorum, Fikrim yok)
kullanıldığı “Proje Sunum ve Destekler İle ilgili Sorular, “Üniversite Araştırma Altyapısı ve
Desteği”, “BAP Proje Web Sistemi”, “Araştırma Alanı, Yayınlar ve Yöntemler” olmak üzere
dört alt başlıkta hazırlanan anket akademik personelin değerlendirmesine sunulmuştur.
Kurumda araştırma kadrosunun araştırma yetkinlikleri ve bu yetkinlikler bazında
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

beklenen
seviyeleri
tanımlayan ve izleyen buna bağlı
geliştirilmesi
yönünde
gösteren
Evrağınızı
https://belgesorgu.kafkas.edu.tr/E-imza/
linkinden
1B1DDEBDX1
kodufaaliyet
ile dogrulayabilirsiniz.
bir sistem bulunmadığından; iş bilgisi ve kalite ile özellikle sorumluluk temalı “mesleki
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yeterlilik”, insan ilişkileri ve takım çalışması temelli “davranışsal yeterlilik”, karar alma ve belli
bir programa bağlı özellik gibi hasletleri barındıran “bireysel yeterlilik” ve son olarak da başta
pozitif düşünme ve gerektiğinde yetkilendirme bazlı yönetici ölçütlerini kapsayan “yetkinlik”
anket vb. çalışmalar ivedilikle yapılması/düzenlenmesi kurum açısından elzemdir.
Öncelikle Kafkas Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ve akademik birimlerde görevli
koordinatörler tarafından araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi için yurtdışında
bulunan üniversiteler ile iş birliği yapılmakta ve araştırmacıların farklı üniversitelerde
kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. Bu maksatla başta Erasmus programı
çerçevesinde yurt dışına öğretim elemanları ders alma/verme başlığı altında kendi tercihlerini
kullanarak gönderilmekte ve yönetmelik kapsamında maddi olarak da katkı sağlanmaktadır.
Ayrıca, üniversitemizde bulunan bütün birimlerin bütçe performansı ve bilimsel çalışma
performansları Strateji Daire başkanlığınca izlenmekte ve gerekli veriler/belgeler bu birimde
toplanmaktadır. Kurum öğretim elemanlarının gerçekleştirmiş oldukları bilimsel çalışmalar üç
aylık periyotlar ve her yıl Ocak ayının son iş gününe kadar bir önceki eğitim-öğretim yılı için
yıllık birim faaliyet raporları vb. ile takip edilmektedir. Böylelikle her bir akademik personelin
yıl içerisinde yapmış olduğu bilimsel çalışmalar (yayın ve proje sayısı, kitap/kitap bölümü vb.)
değerlendirilebilmekte aynı zamanda araştırma kadrosunun da yetkinliği ölçülebilmektedir.
Üniversitemiz öğretim elemanlarının ulusal/uluslararası kongrelere sözlü veya poster
sunumları ile katılımları BAP Koordinatörlüğü tarafından belirlenen ölçütler çerçevesinde
desteklenmektedir. Bu çerçevede, öğretim elemanlarının BAP Koordinatörlüğü tarafından
desteklenmesi uygun görülen projelerin proje öneri formlarında belirtmiş olmaları halinde
ulusal/uluslararası kongrelerdeki sözlü veya poster sunumları desteklenmektedir.
Üniversitemizin akademik personelleri, yapılan çeşitli antlaşma, sözleşme ve satın alma
işlemlerine bağlı olarak kütüphanenin internet sayfasında yer alan veri tabanları aracılığıyla
alanlarına yönelik olarak, her türlü dokümana ulaşabilmektedirler. Üniversitenin merkez
yerleşkesindeki kütüphane birimi yeterli düzeye ulaşmış bulunmaktadır.
Üniversitemiz akademik personeli tarafından yapılacak olan araştırmalar için gerekli
olan izinler eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması koşuluyla fakülte/yüksekokul
yönetimleri tarafından olumlu karşılanmakta ve desteklenmektedir. Sanatsal faaliyetler için
devletin verdiği bütçeye bağlı olmak kaydıyla Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın
imkânlarından faydalanılmaktadır. Bu faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirmesine yönelik ise
net bir ölçüt yoktur. Daire başkanlığının kültür ve spor alanlarında rutin ve dengeli bir dağılım
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

yapıldığına
dair
bir veri de bulunmamakla birliktelinkinden
sadece 1B1DDEBDX1
yapılan etkinlikler
üniversite
web
Evrağınızı
https://belgesorgu.kafkas.edu.tr/E-imza/
kodu ile
dogrulayabilirsiniz.
sayfasından duyurulmaktadır.
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Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımı konusunda
eksiklerin giderilmesi amacıyla, üniversitemiz bünyesinde 2019 yılı itibariyle Kalite Yönetimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Merkezin amaçları; Kafkas Üniversitesi Kalite
Komisyonu ile işbirliği içinde çalışmak, Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri
ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, kalite düzeylerinin tanınması ve
onaylanması ile iç ve dış kalite güvencesi sistemi ve akreditasyon süreçlerine ilişkin çalışmaları
yürütmek ve kalite komisyonu çalışmalarına destek vermektir. Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı ile işbirliği yaparak stratejik plan hazırlıklarına destek olmak, üniversitenin stratejik
planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak ve stratejik planlama
sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini
sağlamaktır. Stratejik planlama çalışmalarını koordinasyonun sağlamak, kalite ve strateji
oluşturmak için kurslar, seminerler, konferanslar ve diğer akademik ve uygulamaya yönelik
çalışmalar yapmak ve Kurum İç Değerlendirme Raporunu (KIDR) hazırlamaktır. Merkezin
yönetim organlarını ise Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu oluşturmaktadır. Bu
merkez ile birlikte, süreçlerin objektif ve aktif bir şekilde sürdürülebilmesi hedeflemektedir.
C.2.2. Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar ve Ortak Araştırma Birimleri
1
Kurumda ulusal ve
uluslararası
düzeyde ortak
programlar ve ortak
araştırma birimleri
oluşturma yönünde
mekanizmalar
bulunmamaktadır.

2
Kurumda ulusal ve
uluslararası düzeyde
ortak programlar ve
ortak araştırma
birimleri ile araştırma
ağlarına katılım ve iş
birlikleri kurma gibi
çoklu araştırma
faaliyetlerine yönelik
planlamalar ve
mekanizmalar
bulunmaktadır.

3

4

5

Kurumun genelinde
ulusal ve
uluslararası
düzeyde ortak
programlar ve ortak
araştırma
faaliyetleri
yürütülmektedir.

Kurumda ulusal ve
uluslararası
düzeyde kurum içi
ve kurumlar arası
ortak programlar ve
ortak araştırma
faaliyetleri
izlenmekte ve ilgili
paydaşlarla
değerlendirilerek
iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,
sistematik,
sürdürülebilir
ve örnek
gösterilebilir
uygulamalar
bulunmaktadır.

*Olgunluk Düzeyi: 4

Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar
1. PATLİBS: Avrupa Patent Danışma Birimi olarak tanınan PATLİBS’e Türkiye’den 16
üniversiteden patent uzmanı kabul edilmiştir. Kafkas Üniversitesi de bu listede yer
almaktadır. Bu kapsamda çeşitli ülkelere sınai mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık
hizmeti verilmektedir.
Üniversitemiz
öğretim
elemanlarından
Bu belge,
güvenli elektronik
imza ile
imzalanmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Cem
Evrağınızı https://belgesorgu.kafkas.edu.tr/E-imza/ linkinden 1B1DDEBDX1 kodu ile dogrulayabilirsiniz.

ÖZİÇ PATLİB Uzmanı olarak Kafkas Üniversitesi adına bu ekipte yer almaktadır.
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2. KÜSİP: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sunulan teşviklerin yanında; kamuüniversite-sanayi işbirliği ve etkileşiminin sağlanması, paydaşların tek bir nokta
üzerinden Ar-Ge fonlarına, araştırmacılara, yatırımcılara ve bilgi kaynaklarına erişimini
sağlamak amacıyla kullanıma açılmıştır. Bu kapsamda Kafkas Üniversitesi KÜSİP
üyesidir. Üniversitemiz işbirliği ve yatırım fırsatlarından, başarı hikâyelerinden, yeni
uygulamaya konulan teşviklerden, Ar-Ge ve yenilik konularında Bakanlıklar, Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Firmalar, Sanayi ve Ticaret Odaları,
Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen etkinliklerden haberdar
olma imkânına sahip olmaktadır.
3. LABS Portal: Üniversitemiz, AR-GE potansiyeline büyük katkı sağlayan, başka
üniversitelerle ortak analizler yapabilme ve işbirlikleri için Sanayi Teknoloji Bakanlığı
bünyesinde kurulan bu portale üyedir.
4. PATENT Bilgi Doküman Birimi: Üniversitemiz araştırmacılarının fikri mülkiyet
konusunda doğru bilgilendirilmelerini sağlamak, Ar-Ge faaliyetleri sonunda oluşacak
patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru süreçlerinde araştırmacılara ve
sanayicilere yardımcı olmak için Patent Bilgi Doküman Birimi üzerinden
gerçekleştirilmektedir. Patent Bilgi ve Doküman Birimi; Türk Patent Enstitüsü (TPE)
ile sürekli ve etkin bir iletişim kurulmasını sağlarken, ayrıca TPE işbirliği ile eğitim,
seminer gibi etkinlikler organize edilerek fikri sınai mülkiyet hakları konusundaki
farkındalıklar arttırılacaktır.
(https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/documentUnitsList/)
5. Coğrafik İşaretler Komisyonu: Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafik
işaret farkındalıkları ve yerel ürünlerin hem ulusal hem de uluslararası coğrafik işaret
almaları için ilgili mevzuatların oluşturulması için kurulan bu komisyonda
Üniversitemizde görev almaktadır.
6. ERASMUS: Üniversitemizden bu değişim programı kapsamında 2021 yılı sonu
itibariyle 522 öğrenci ve 163 akademik personel başka üniversitelere gitmiştir. Ayrıca,
bu program kapsamında 2021 yılı sonu itibariyle üniversitemize gelen akademik
personel sayısı 13 kişidir.
7. MEVLANA: Üniversitemizden bu değişim programı kapsamında 2021 yılı sonu
itibariyle giden öğrenci sayısı 10 kişi ve gelen öğrenci sayısı ise 6 kişidir. Ayrıca, bu
program kapsamında 2021 yılı sonu itibariyle giden akademik personel sayısı 12 kişi ve

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
gelen akademik
personel sayısı ise 6 kişidir.linkinden 1B1DDEBDX1 kodu ile dogrulayabilirsiniz.
Evrağınızı
https://belgesorgu.kafkas.edu.tr/E-imza/

13

8.

FARABİ: Üniversitemizden bu değişim programı kapsamında 2021 yılı sonu itibariyle
giden öğrenci sayısı 728 kişi ve gelen öğrenci sayısı ise 93 kişidir.

Ortak Araştırma Birimleri
Araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı ve araştırma yönetim
modeli kapsamında üniversitemiz, stratejik planında belirtilen akademik öncelikleriyle uyumlu,
değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini
teşvik etmektedir. Üniversitemizin kuruluş felsefesi, bölge ekonomisine katkı sağlamak için
hayvancılık üzerine ihtisaslaşma ve ülkemizin Kafkaslardaki stratejik konumuna katkı
sağlamaktır. Üniversitemizin kurucu fakültesi olan Veteriner Fakültesinin uzmanlık alanına ek
olarak Tıp Fakültesi ve diğer sağlık birimleri ile birlikte bölgenin sağlık problemlerine çözüm
üretmeye odaklanmıştır. Bu öncelikler farklılaştırma stratejisi başlığı altında konum tercihi,
başarı bölgesi tercihi, değer sunumu tercihi ve temel yetkinlik tercihi şeklindedir. ( 2018-2022
Stratejik Plan, s.50-52)
Kafkas Üniversitesinin Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştiren ve yürüten, bu kapsamda
hizmet sunan ve destek veren birimler beş (5) ana grupta toplanmaktadır. Bu birimler;
1. Uygulama ve Araştırma Merkezleri
2. Yaşam Bilimleri ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
3. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)
4. Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)
5. Bal Paketleme Ünitesi
Ayrıca, üniversitemiz bünyesinde kurulan Kalite Yönetimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi, kurum içi değerlendirme süreçlerinin objektif ve aktif bir şekilde sürdürülebilmesini
hedeflemektedir. Ayrıca kurulan Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile
öğrencilerimizin ve akademik personelin kariyer potansiyelinin artırılması hedeflenmiştir.
Uygulama ve Araştırma Merkezleri
Üniversitemizde aktif olarak hizmet veren 30 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi
mevcuttur. Bu uygulama ve araştırma merkezlerinin faaliyet alanları ve çalışma sistemlerine
ilişkin bilgilere aşağıda verilen linkten ulaşılabilmektedir.
(http://www.kafkas.edu.tr/kau/TR/sayfa5458)
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrağınızı https://belgesorgu.kafkas.edu.tr/E-imza/ linkinden 1B1DDEBDX1 kodu ile dogrulayabilirsiniz.
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Yaşam Bilimleri ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yaşam Bilimleri ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin inşaatı 2015 yılında
tamamlanmış ve kurulması planlanan biçimde hazırlanmıştır. Yaşam Bilimleri ve Teknoloji
Araştırma ve Uygulama Merkezine alınması planlanan cihazların bir kısmı alınmış ve eksik
olan cihaz/cihazlar ve ekip/ekipmanların temin süreci devam etmektedir. Laboratuvar
bünyesinde Hücre Kültürü Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, sıvı azot üretim
ünitesi, X-Işını Kırınımı (XRD) ve Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS)
analiz hizmetleri faaliyete geçmiştir. Ayrıca üniversitemizin akademik personeli Yaşam
Bilimleri ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde bulunan fiziki altyapı
ulusal/uluslararası proje çalışmalarında kullanabilmektedir. Nitekim mevcut durumda
üniversitemiz tarafından yürütülen 1 H2020 ve 3 TÜBİTAK projesi için alt yapı desteği
sağlanmaktadır. Ayrıca 1 TEYDEB ve 1 KOSGEB projesi için de alt yapı desteği verilmektedir.
Üniversitemiz bünyesindeki bütün araştırma faaliyetlerinin Yaşam Bilimleri ve Teknoloji
Araştırma ve Uygulama Merkezinin çatısı altında birleştirilerek, tam kapasiteyle hem özel
sektöre hem de kamuya hizmet vermesi planlanmaktadır.
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2011 yılından beri aktif
olarak faaliyet göstermektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün çalışma
yönergesi 16.07.2020 tarihli ve 31187 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim
Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliği” gereğince yeniden düzenlenerek gözden geçirilmiş ve e-BAP sistemine geçiş
işlemleri yapılmıştır. (https://e-bap.kafkas.edu.tr/)
Araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapıdaki yeri Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüdür. BAP birimi direkt olarak rektörlüğe bağlı bir birim
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. (BAP 2021 Faaliyet Raporu)
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)
Kafkas Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KTTO), akademik birikime dayalı olarak
üretilen bilginin iş dünyasında özellikle sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası finansal
destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin ticari ürüne dönüştürülmesi, fikri ve
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

sınaiEvrağınızı
mülkiyet
haklarının yönetilmesi ve girişimciliğin
desteklenmesi
amacıyla
2018
https://belgesorgu.kafkas.edu.tr/E-imza/
linkinden 1B1DDEBDX1
kodu ile
dogrulayabilirsiniz.
yılında kurularak bölgemizin kalkınması yönünde faaliyetlerini yürütmektedir.
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Kafkas Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KTTO), Kafkas Üniversitesinde
geliştirilen akademik bilgi ile yeni teknolojileri birleştirerek, sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak,
katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesini sağlamak, bölgemizin sahip olduğu potansiyeli
harekete geçirmek ve ülkemizin ulusal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla faaliyet
göstermektedir. Kafkas Üniversitesinin teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet vermek
amacıyla kurulan KTTO, “Bilgiyi sanayi ile buluşturmayı ve ticarileştirmeyi” hedeflemektedir.
KTTO bünyesinde faaliyet gösteren birimler aşağıda verilmektedir.
 Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Birimi
 Proje Destek Birimi
 Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi (KÜSİ)
 Patent Destek Birimi
 Girişimcilik Birimi
Üniversitemizin paydaş katılımına ilişkin ise, araştırma-geliştirme süreçleri ile toplumsal
katkı düzeylerinin bütünleştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Projelerde toplumsal fayda
öne çıkartılmaktadır. Veteriner Fakültesi bölgenin hayvancılık sektörüne, Tıp Fakültesi diğer
sağlık birimleri ile birlikte bölgenin sağlık problemlerine çözüm üretmektedir. Ayrıca, Sürekli
Eğitim Merkezinde verilen kurslar ve eğitimler ile toplumsal katkı sağlanmaktadır.
Üniversitemiz ile KOSGEB Kars İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde
üniversitemiz akademik birimlerinde verilen “Girişimcilik” dersleri ile öğrencilere girişimcilik
sertifikaları verilerek toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sağlayacak girişimciler
yetiştirilmektedir. Bu çerçevede üniversitemiz bünyesinde Girişimcilik dersini başarı ile
tamamlayan öğrencilere sertifikaları verilmektedir. (https://www.kafkas.edu.tr/sem)
Bal Paketleme Ünitesi
Üniversitemiz bünyesinde Serhat Kalkınma Ajansı desteği ile kurulan ünitemiz bölgesel
kalkınma ve üniversite kamu işbirlikleri açısından oldukça önemli bir merkez konumundadır.
Coğrafik İşaretli Kars balının pazardaki konumu için işletmelere hizmet vermektedir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrağınızı https://belgesorgu.kafkas.edu.tr/E-imza/ linkinden 1B1DDEBDX1 kodu ile dogrulayabilirsiniz.
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C.3. Araştırma Performansı
C.3.1. Araştırma Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
1
Kurumda araştırma
performansının
izlenmesine ve
değerlendirmesine
yönelik
mekanizmalar
bulunmamaktadır.

2
Kurumda araştırma
performansının
izlenmesine ve
değerlendirmesine
yönelik ilke, kural ve
göstergeler
bulunmaktadır.

3

4

5

Kurumun genelinde
araştırma
performansını
izlenmek ve
değerlendirmek
üzere oluşturulan
mekanizmalar
kullanılmaktadır.

Kurumda araştırma
performansı
izlenmekte ve ilgili
paydaşlarla
değerlendirilerek
iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,
sistematik,
sürdürülebilir
ve örnek
gösterilebilir
uygulamalar
bulunmaktadır.

*Olgunluk Düzeyi: 3
Kafkas Üniversitesinin ilgili birimlerince hazırlanan yıllık faaliyet raporları
değerlendirilerek elde edilen sonuçlar “Kurum İçi Değerlendirme Raporu” olarak üniversite
web sayfasında ilan edilmektedir. Ayrıca BAP Koordinatörlüğünce desteklenen araştırma
projelerine ait detaylı değerlendirmelerin yer aldığı faaliyet raporu BAP Koordinatörlüğünün
resmi internet sayfasından yayımlanmakta ve gerekli bilgilere bu sayfadan ulaşılabilmektedir.
BAP koordinatörlüğü tarafından desteklenen Genel Araştırma, Yüksek Lisans ve Doktora
Projelerinin destek miktarları 2020 yılına oranla %40 ila %60 arasında arttırılmıştır.
2021 yılında BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projelerin alanlara göre
sayıları ve bu projelerin destek miktarlarının toplamı Tablo 1’de verilmiştir. Bu projelere
verilen toplam destek miktarlarına bakıldığında 2020 yılına kıyasla %85 civarında bir artışın
olduğu gözlenmektedir. Ayrıca, 2021 yılında BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen
Yüksek Lisans, Doktora, Genel Araştırma ve Güdümlü Araştırma projelerinin sayıları Tablo
2’de verilmiştir. Tablo 2’deki veriler ışığında 2020 yılına oranla 2021 yılında desteklenen bütün
proje türlerinde artış olduğu gözlenmektedir. Bununla birlikte, BAP Koordinatörlüğü tarafından
üniversitemiz öğretim elemanlarınca yazılan ve hakem süreçleri olumlu sonuçlanan bütün
projeler maksimum derecede desteklenmektedir. BAP Koordinatörlüğü tarafından 2021 yılında
ilk defa desteklenen, önceki yıllardan devam eden ve tamamlanan toplam proje sayıları ve bu
projelerin destek miktarları Tablo 3’te verilmiştir. 2021 yılında BAP Koordinatörlüğü
tarafından desteklenen Yüksek Lisans, Doktora, Genel Araştırma ve Güdümlü Araştırma
projelerinin Akademik Birimler bazında sayı ve destek miktarları Tablo 5’te verilmiştir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrağınızı https://belgesorgu.kafkas.edu.tr/E-imza/ linkinden 1B1DDEBDX1 kodu ile dogrulayabilirsiniz.
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Tablo 5: 2021 yılında akademik birimler bazında BAP Koordinatörlüğü tarafından
desteklenen proje sayıları ve bütçe dağılımları.
2021
Proje
Sayısı

Yüksek
Lisans
Projesi

Doktora
Projesi

Genel
Araştırma
Projesi

Güdümlü
Araştırma
Projesi

Desteklenen
Tutar

Atatürk Sağlık Hizmetleri M. Y. O
Diş Hekimliği Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi

1
2
14
1

3
-

4
-

1
2
7
1

-

35.000,00 ₺
39.860,44 ₺
349.234,74 ₺
2.464,96 ₺

Kars Meslek Yüksekokulu

4

-

-

4

-

112.966,78 ₺

18
2
23
40
105

10
1
2
9
25

1
12
17

8
1
19
19
62

1
1

424.870,65 ₺
49.966,00 ₺
838.040,28 ₺
1.128.471,06 ₺
2.980.874,91 ₺

Birimler

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Toplam

*BAP Koordinatörlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu

BAP Koordinatörlüğünün desteklediği projelerin haricinde 2021 yılı içerisinde
TUBİTAK tarafından öğretim üyelerimizin iki (2) adet TUBİTAK 1001 projesi kabul
edilmiştir. Ayrıca, 2021 yılında ilk defa desteklenen ve süreçleri devam eden TUBİTAK
projelerine ilişkin bilgiler Tablo 4’te verilmiştir. Üniversitemizin BAP koordinatörlüğü
tarafından desteklenen projeler için kullanılan gelir kaynakları Tablo 6’da verilmektedir.
Tablo 6: 2021 yılı proje desteklerinde kullanılan gelir kaynakları
2021
Gelirler
Kalkınma Bakanlığı Sermaye Desteği
Öz Gelirler
Hazine Yardımı
Toplam

2.000,00 ₺
4.324.668,00 ₺
149.000,00 ₺
4.475.668,00 ₺

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrağınızı https://belgesorgu.kafkas.edu.tr/E-imza/ linkinden 1B1DDEBDX1 kodu ile dogrulayabilirsiniz.
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C.3.2. Öğretim Elemanı/Araştırmacı Performansının Değerlendirilmesi
1
Kurumda öğretim
elemanlarının
araştırma
performansının
izlenmesine ve
değerlendirmesine
yönelik
mekanizmalar
bulunmamaktadır.

2
Kurumda öğretim
elemanlarının
araştırma
performansının
izlenmesine ve
değerlendirmesine
yönelik ilke, kural ve
göstergeler
bulunmaktadır.

*Olgunluk Düzeyi: 3

3

4

5

Kurumun genelinde
öğretim
elemanlarının
araştırma-geliştirme
performansını
izlemek ve
değerlendirmek
üzere oluşturulan
mekanizmalar
kullanılmaktadır.

Öğretim
elemanlarının
araştırma-geliştirme
performansı
izlenmekte ve
öğretim elemanları
ile birlikte
değerlendirilerek
iyileştirilmektedir.

İçselleştirilmiş,
sistematik,
sürdürülebilir
ve örnek
gösterilebilir
uygulamalar
bulunmaktadır.

Kafkas Üniversitesinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri genel olarak Bilimsel
Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından planlanmakta ve yürütülmektedir. Diğer
yandan fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kendi kurumsal imkânları dâhilinde yürütülen
araştırma faaliyetleri de, bu kurumların ilgili bütçe kalemlerinden imkânlar dâhilinde
maksimum düzeyde desteklenmektedir. Üniversitemiz Akademik personelin araştırmageliştirme performansını teşvik etmek için 2021 yılında BAP Koordinatörlüğü desteklediği
projelerin bütçelerini bir önceki yıla göre % 40 artırmıştır.
Kafkas Üniversitesinde gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ait çıktılar,
üniversitenin ilgili birimlerince her yılsonu itibarıyla hazırlanan “Yıllık Faaliyet Raporları” ile
kayıt altına alınmakta ve kayıt altına alınan bu veriler tek bir çatı altında birleştirilmektedir.
Öğretim elemanlarımız ve üniversitemizin performans değerlendirmeleri, üretilen yayın sayısı,
yayınlara alınan atıf sayısı ve kabul görmüş çeşitli kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlar
dikkate alınarak takip edilmektedir. Bu ölçütler çerçevesinde 2021 yılında üniversitemiz için
geçerli olan sayılar/değerler özetle aşağıda verilmektedir.
 2021 yılını kapsayan ISI Web of Knowledge veri tabanında bulunan indekslerde yer alan
Kafkas Üniversitesi adresli 359 adet makale yayınlanmıştır. ISI Web of Knowledge veri
tabanına göre Öğretim Üyesi başına makale sayısı 0.762 iken Öğretim Elemanı başına
makale sayısı 0.387 olmuştur.
(https://www.webofscience.com/wos/woscc/citation-report/806ee4f4-3099-42909030-af89ee2e05af-259eab63?page=1)
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrağınızı https://belgesorgu.kafkas.edu.tr/E-imza/ linkinden 1B1DDEBDX1 kodu ile dogrulayabilirsiniz.
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 Kafkas Üniversitesi adresli yayınlara yapılan atıflar ISI Web of Knowledge veri tabanına
göre 2020 yılında 8954 iken 2021’de 9613 sayısına ulaşmıştır ve bu veriler ışığında atıf
sayısı bir önceki yıla göre oransal olarak %7.4 artmıştır. Bununla birlikte, ISI Web of
Knowledge veri tabanına 2020 yılında atıf puanı 17.45 iken bu sayısı 2021 yılında 20.49
olmuştur. (https://www.webofscience.com/wos/woscc/citation-report/806ee4f4-30994290-9030-af89ee2e05af-259eab63?page=1)
 TR Dizin veri tabanında bulunan indekslerde yer alan Kafkas Üniversitesi adresli makale
sayısı 2021 yılında 173 olmuştur. TR Dizin veri tabanına göre Öğretim Üyesi başına
makale sayısı 0.368 iken Öğretim Elemanı başına makale sayısı 0.188 olmuştur.
(https://app.trdizin.gov.tr/search/searchResults.xhtml?from=1960&to=2022&datab
ase=Fen-Sosyal&query=TRDDocument.author_institutionsSearch-ANDkafkas+%C3%BCniversitesi&order=scoreDESC&query=TRDDocument.issue_year.asFacet-AND-2021)
 Kafkas Üniversitesi adresli bilimsel yayınların sayısı ve atıf sayıları ile öğretim üyesi
başına düşen yayın ve atıf sayıları gibi istatistiklerin takibi genelde ilgili birim veya
öğretim üyesi tarafından Web of Science Journal Citation Report, University Ranking by
Academic Performance (URAP) gibi veri tabanlarından yapılmaktadır. Örneğin URAP
veri tabanı tarafından her yıl açıklanan “Tüm Üniversitelerin Genel Puan Tablosu”
sıralamasına göre Kafkas Üniversitesi 394.1 puanla Türkiye’deki 166 üniversite
içerisinde 2020 yılına oranla kayda değer bir gelişimle 17 basamak yükselerek 82. sırada
yer almıştır.
(URAP:

2021-2022,

(https://newtr.urapcenter.org/Rankings/2021-2022/DEVLET-

%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TELER%C4%B0)
 Nature Index’te, 1 Kasım 2020 – 31 Ekim 2021 tarihleri arasındaki verilere göre
yayınlanan makale sayısına göre Türkiye’deki üniversiteler arasında Kafkas Üniversitesi
77. sırada yer almaktadır. Ayrıca alan bazında bakıldığında da bu veriler ışığında Kafkas
Üniversitesi Fizik alanında 43. sırada bulunmaktadır.
(https://www.natureindex.com/institution-outputs/generate/all/countriesBu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Turkey/all)
Evrağınızı https://belgesorgu.kafkas.edu.tr/E-imza/ linkinden 1B1DDEBDX1 kodu ile dogrulayabilirsiniz.

Araştırma ve Geliştirme Çalışma Grubu
Özet
Kurumun araştırma ve geliştirme sürecinin detaylandırılması kurum içi değerlendirme
raporunun önemli bir parçasıdır. Araştırma ve geliştirme süreci kurumun sürekli gelişim
politikası ile hedeflerini belirlemesi ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğinin
belirlenmesi, araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak
gerekli parametreler ile izlenerek değerlendirildiği ve bu değerlendirmeler sonucunda ulaşılan
çıktıların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan gerekli iyileştirmelerin yapıldığı bir süreçtir. Bu
çerçevede üniversitemizin araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerekli birimler tarafından
izlenmekte ve bu izlemler sonucunda gerekli olan raporlar/çalışmalar hazırlanmaktadır.
Sonuç ve Değerlendirme
Kafkas Üniversitesi 1992 yılında bölgeye hitap edebilecek şekilde kurulmuş ve kuruluş
esnasında temelini oluşturan fakültelerin hemen hemen hepsi kurumsallığını tamamlamış ve bu
fakültelerden

sonra

kurulan

fakültelerde

bu

çizgide

çalışmaların

sürdürmektedir.

Üniversitemizin araştırma ve geliştirme süreci gerekli parametreler çerçevesinde takip
edilmektedir. Üniversitemizin kendisine hedef olarak belirlediği araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinin nitelik ve nicelik olarak izlendiği, değerlendirildiği ve elde edilen sonuçların
kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreçtir.
Üniversitemiz son yıllarda araştırma faaliyetleri için ulusal/uluslararası anlaşmalar
yapmakta ve bu anlaşmalar çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, araştırma
faaliyetleri için gerekli olan altyapı laboratuvarı ve cihaz gibi gerekli olan imkânları azami
derecede sağlamaya çalışmaktadır. Üniversitemizin araştırma stratejisinin temel olarak bölgeye
hitap edecek şekilde olması hedeflenmekte ve bu çerçevede gerekli çalışmalar yapılmakta ve
yapılmaya da devam edilmektedir. Üniversitemizin araştırma stratejisi bütün birimleri
kapsayacak şekilde planlanmakta ve bu çerçevede fen, sağlık, sosyal, eğitim bilimleri ve güzel
sanatları alanlarında gereken imkânlar sağlanmaya çalışılmaktadır. Üniversitemizin temel
araştırma stratejisi ve araştırmada öncelikli hedefleri YÖK çerçeve yönetmeliği ile belirlenen
ve Bilimsel Araştırmalar Komisyonu tarafından düzenlenen BAP yönetmeliği kapsamında
sürdürülmektedir. Bu çerçevede, bölgenin ve üniversitemizin teknolojik, ekonomik, sosyal ve
kültürel kalkınmasına katkı sağlayacak, bilimsel nitelikli ve bilimsel bilgi/ürün elde edilmesini
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miktarları elden gelen imkânlar dâhilinde arttırılmaktadır ve BAP Koordinatörlüğü tarafından

2021 yılı toplam destek miktarlarının 2020 yılına oranla %85 civarında arttığı gözlenmektedir.
Bununla birlikte kurum dışından desteklenen proje sayıları kısmen de olsa artmakta ve bu
projelerden hatırı sayılır destek miktarları da alınmaktadır. Bu çerçevede 2021 yılı içerisinde
iki (2) adet TUBİTAK 1001 projesi desteklenmiştir. Ayrıca, üniversitemiz öğretim üyelerinin
danışmanlığında KOSGEB destekli bir (1) adet ARGE projesi desteklenmiştir. Son olarak TTO
danışmanlığında ARI TEK LTD. ŞTİ tarafından gerçekleştirilen ve TÜBİTAK 1507 KOBİ ArGe başlangıç programı kapsamında 600.000,00 TL bütçe ile desteklenen “Elektronik Sperma
Analiz Sistemi (ESAS) Ticari Prototip Geliştirilmesi” isimli proje tamamlanmıştır.
Üniversitemizde gerçekleştiren ve gerçekleştirilmeye devam edilen bütün araştırma
faaliyetlerinde genel olarak ulusal hedefler gözetilmekle birlikte bölgesel ve yöresel hedeflere
dikkate alınmakta ve bu çerçevede araştırma projelerine gerekli önem ve hassasiyet
gösterilmektedir.
Üniversitemiz akademik personelin araştırma potansiyeli, ders verme yetkinliği,
projeleri ve diğer etkinliklerinin performans değerlendirmeleri yapılmaktadır. Ulusal ve
uluslararası değerlendirmeler sonucunda üniversitemizin ve akademik personelin başarıları
izlenebilmektedir. Üniversitemizde yıl içerisinde yapılan projeler, özgün yayın, kitap vb.
yayınlar, patent, tebliğ sayısı gibi süreçler gerekli mercilerce değerlendirilmektedir. Özellikle
yayın ve projeler konusunda kurumun araştırma ve geliştirme performansının periyodik olarak
gözden geçirilmesi ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması
hedeflenmektedir.
Ülkemiz ve dünya gerçekleri göz önüne alındığında üniversitemizin araştırma ve
geliştirme faaliyetleri yönünden daha iyiye gidebilmesi için araştırma ve geliştirme
faaliyetlerine aktarılan kaynakların arttırılması gerekmektedir. Ayrıca, üniversite dışı
kaynaklardan da araştırma ve geliştirme faaliyetleri için maksimum katkının sağlanması
gerekmektedir. Ancak, bütün bu iyileştirmeler yapılmaya çalışılırken de akademik personelden
de maksimum performans alınmaya çalışılmalı ve bu konuda gerekli çalışmalara önem
verilmelidir. Bu çerçevede üniversitemizin eğitim kurumu olmakla birlikte araştırma ve
geliştirme faaliyetlerinin de arttırılması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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