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1.AMAÇ: 

Hastanemizin misyon, vizyon, prosedür ve talimatları doğrultusunda, sağlık hizmet alanında eğitim, araştırma 

geliştirme ve inovasyon çalışmalarını arttırmak, iç ve dış paydaşları Ar-Ge ve sağlık inovasyonu konusunda 

bilgilendirip bilinçlendirerek doğru yönlendirmeler yapmak, desteklemek, etkin koordinasyon yapıları 

oluşturmak, koordine etmek.   

Ar-Ge faaliyetlerinde sürdürülebilirliği arttırmak, sağlık alanında hizmet kalitesini arttıracak ve yeni bir ürün 

geliştirecek projeler başlatılması faaliyetlerin tek elden ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 

 

2.KAPSAM: Ödemiş Devlet Hastanesi, Ar-Ge Proje Yönetim Birimi çalışanlarının faaliyetlerini kapsar. 

 

3.KISALTMALAR:  

AR-GE: Araştırma- Geliştirme 

 

4.TANIMLAR: 

AR-GE: Toplumun kültür ve bilgi birikimini arttırmak ve bunu yeni uygulamalarda kullanmak için yapılan 

düzenli, yaratıcı  çalışmalardır.  

İnovasyon: Yeni ya da geliştirilmiş bir ürünün, hizmetin ve üretim yönteminin geliştirilmesi ve bunun 

sonucunda kurumsal ve toplumsal faydaya yönelik verilerin elde edilmesi sürecinin tümüdür. 

 

5.SORUMLULAR: 

Başhekim Yardımcısı 

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 

Ar-Ge Direktörü 

Acil Servis Sorumlu Hekimi 

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu 

Bilgi İşlem Birim Çalışanı 

Eğitim Hemşiresi 

Süpervizör Hemşire 

 

6.FAALİYET AKIŞI: 

 

6.1. AR-GE Proje Yönetim Birimi İşleyişi 

Ar-Ge Proje yönetim birimi faaliyetlerini AR-GE PROJE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞANLARI GÖREV 

TANIMI (KY.YD.195) ve AR-GE PROJE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV DAĞILIMI(KU.YD.196) 

doğrultusunda sürdürür. Sağlık Bakanlığı tarafından duyurusu yapılan eğitim, kurs ve seminer duyuruları 

çalışanlarla paylaşılarak, Ar-Ge faaliyetleri ve Proje yönetim süreci ile ilgili tüm çalışanlara bilgilendirme yapılıp, 

teşvik ve yönlendirme sağlanır. 

Hastanemiz bünyesinde oluşturulan on-line paylaşım platformu üzerinden Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili öneri ve 

talep verileri değerlendirilir. Değerlendirmeler sonucu uygun görülen Ar-Ge faaliyetleri hakkında üst yöneticiye 

proje sunulur. Üst yöneticinin uygun görmesi halinde proje ekibinin oluşturulması için ilgili kişilerle görüşülür. 

Ar-Ge projeleri için destek sağlayan kuruluşlar ile işbirliği sağlanır. Kayıt işlemleri, yazışma ve istatistiklerin 

tutulmasından Eğitim Hemşiresi sorumludur. 

Kurumda yapılan bilimsel çalışmaların ve sağlık Ar-Ge projeleri/faaliyetlerinin kaydı tutulur ve periyodik olarak 

ilgili birimlere sunulur.  

 

6.2. AR-GE Proje Yönetim Biriminin Eğitimle İlgili Faaliyetleri; 

Kurumumuzda tüm eğitim faaliyetleri EĞİTİM PROSEDÜRÜ (EY.PR.01) kapsamında gerçekleştirilir. 

 

Dijital Olarak İmzalanmıştırr.
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6.2.1.Bilimsel Araştırma Başvuru Basamakları 

Kurumumuzda yürütülecek olan tüm bilimsel çalışmaların (araştırma, tez vb) tümü İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 

(İSM) Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ‘Bilimsel Araştırma Protokolü’ kapsamında gerçekleştirilir. 

Araştırmanın yapılacağı kurumdan alınan ön izin ve Etik Kurul İzni ile birlikte araştırmacı İzmir İl Sağlık 

Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Eğitim ve Ar-GE birimine bireysel başvuruda bulunur. 

Araştırmanın yapılabilmesi için İSM Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilen başvuru 

sonucu 15 iş günü içerisinde araştırmacının kendisine ya da kurumuna; araştırmanın yapılacağı kuruma resmi 

yazı ile bildirilir. Yapılan araştırmalar yıllık olarak Eğitim Birimi aracılığı ile kayıt altına alınır. İzmir İl Sağlık 

Müdürlüğü Eğitim ve Ar-Ge biriminin talep ettiği istatistiki kayıtlar, istenilen periyotlarda paylaşılır. 

 

6.2.2.Ar - Ge Faaliyetleri 

 

Ar-Ge alanı ile ilgili kurumun web sayfasında Ar-Ge faaliyet/çağrılarının duyuruları yapılır. Ar-Ge 

çalışmaları ile ilgili çalıştay, kongre vb. düzenlenen etkinliklere katılarak çalışanlarında çalışmalara 

katılmaları için farkındalık sağlanır. Sağlık alanında Ar-Ge faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği yapılır. Farklı kurumlardaki Ar-Ge faaliyetleri takip edilerek, iyi uygulama örneklerinin 

yaygınlaştırılması amaçlanır. Proje Yarışmaları düzenlenir. 

Hastane portalındaki Ar-Ge ile ilgili alandan veya direkt Ar-Ge birimine başvurularak fikir ve projeler 

derlenerek, çalışılmak istenen projenin değerlendirilir ve proje oluşturma karar aşamaları ile proje sahibini 

teşvik edilerek yönlendirilir. 

Ar-Ge Fon Kaynakları (Döner sermayeden pay aktarımı, TÜBİTAK projeleri, Kalkınma Bakanlığı, diğer 

araştırma fonları (ajanslar, dernekler gibi),SAGEM destekleri) desteği ile yürütülen ve sonuçlandırılan Ar-Ge 

projelerini izlenerek kayıt altına alınır. 

 Ar-Ge kapsamında yürütülen ve sonuçlandırılan projeler denetleyerek, yürütülmesi ve sonuçlarına ilişkin 

olarak üst yönetime rapor sunulur 

 

7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR: 

EĞİTİM PROSEDÜRÜ (EY.PR.01) 

AR-GE PROJE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMI (KU.YD.195)  

AR-GE PROJE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV DAĞILIMI (KU.YD.196) 

 

Dijital Olarak İmzalanmıştırr.
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