İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
BİLİM VE ARAŞTIRMA POLİTİKALARI KURULU
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi’nin bilimsel faaliyet ve
araştırmalarındaki etkinlik ve verimliliğinin artırılması ve koordinasyon içinde yürütülmesine
yönelik politikaların belirlenmesi ve uygulanması amacıyla kurulan İstanbul Üniversitesi Bilim ve
Araştırma Politikaları Kurulunun yapısı, çalışma şekli ve görevlerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi’nin bilimsel faaliyet ve araştırmalarındaki
etkinlik ve verimliliğinin artırılması ve koordinasyon içinde yürütülmesine yönelik politikaların
belirlenmesi ve uygulanması amacıyla kurulan İstanbul Üniversitesi Bilim ve Araştırma
Politikaları Kurulunun yapısı, çalışma şekli ve görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ile 14.
maddesinin b/2 bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) AB ve Uluslararası Projeler Ofisi: İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası
Projeler Ofisini,
b) Araştırma Altyapısı: Araştırmaların yürütüldüğü laboratuvarlar ve araştırma merkezleri,
hastaneler ile bu alanda araştırma yapan insan kaynağı ve yardımcılarını,
c) Araştırma Destek Birimleri: BAP, TTM, AB ve Uluslararası Projeler Ofisi, TTO, Teknokent,
KÜSİ’yi,
ç) BAP: İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimini,
d) KÜSİ: İstanbul Üniversitesi Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Birimini,
e) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
f) Teknokent: İstanbul Üniversitesi Teknokentini,
g) TTM: İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezini,
ğ) TTO: İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini,
h) Üniversite: İstanbul Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Yapısı, Çalışma Şekli ve Görevleri
Kurulun yapısı ve çalışma şekli
MADDE 5 – (1) İstanbul Üniversitesi Bilim ve Araştırma Politikaları Kurulu, araştırmadan
sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında Rektör tarafından yetkin ve bilimsel faaliyetleri ile
öne çıkan öğretim üyeleri arasından görevlendirilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Bu üyelerin
Üniversitenin araştırma destek birimleri yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi tercih edilir.
(2) Üyeler 3 (üç) yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı şekilde yeniden
görevlendirilebilir.
(3) Kurul üyeleri, Rektörün veya araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısının çağrısı üzerine üye
tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların
eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.
(4) Üyeliği süresince mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya yıl içinde aralıklı olarak toplam
beş toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden düşer. Görev süresi dolan veya üyeliği
düşen üye yerine aynı niteliklere sahip bir üye görevlendirilir.
(5) Kurul, ihtiyaç durumunda konu ile ilgili alanında uzman kişilerin yazılı görüşünü alabilir veya
bu kişileri toplantıya davet edebilir.
(6) Kurul, çalışmalarında Danışma Kurulundan gelen görüş ve bilgilerden faydalanır.
Kurulun görevleri
MADDE 6 - (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Bilim ve araştırma politika ve stratejilerini oluşturmak,
b) Planlanan politika ve stratejilerin koordinasyon içinde uygulanmasını sağlayacak eylem ve
tedbirleri belirlemek,
c) Bilim ve araştırma politika ve stratejilerinin koordinasyon içinde uygulanması süreçlerini takip
etmek,
ç) Politika ve stratejilerin sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek, etki analizlerini yapmak,
d) Bilim ve araştırma politikalarının benimsenmesine yönelik faaliyetleri belirlemek,
e) Üniversitenin öncelikli araştırma alanları ve konularını saptamak ve her yıl güncellemek,
f) Araştırma destek birimlerinin koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak,
faaliyetlerini izlemek ve bunlara ilişkin önerilerde bulunmak,
g) Araştırma altyapılarının iyileştirilmesine ilişkin politikalar belirlemek,
ğ) Çalışmaları ile ilgili olarak Rektörlüğe yıllık yazılı rapor sunmaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma Kurulu, Çalışma Şekli ve Görevleri
Danışma Kurulu ve çalışma şekli
MADDE 7 – (1) Danışma Kurulu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının
başkanlığında; Bilim ve Araştırma Politikaları Kurulu üyeleri, en yüksek H-endeksine sahip sağlık
alanında 6 (altı), sosyal, fen ve mühendislik alanında 3 (üç)’er üye ile bilimsel faaliyetleri ve
araştırmacı niteliği ile öne çıkan;
a) Fakültelerden Fakülte Kurulu tarafından seçilen birer üye,
b) (Mülga: İ.Ü. Senatosunun 30.11.2017 tarihli, 25 sayılı toplantısı/Karar: Ek:10)
c) Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri ile Havacılık Psikolojisi Enstitüleri Müdürleri,
ç) (Değişik: İ.Ü. Senatosunun 30.11.2017 tarihli, 25 sayılı toplantısı/Karar: Ek:10)Aziz Sancar
Deneysel Tıp Enstitüsü, Türkiyat Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Enstitüsü ve Deniz Bilimleri İşletmeciliği Enstitüsü’nden Enstitü Yönetim Kurulları tarafından
seçilen birer üye,

(d) BAP, TTM, AB ve Uluslararası Projeler Ofisi, TTO, Teknokent, Uluslararası İlişkiler Ofisi ve
KÜSİ Yöneticileri,
e) Rektör Danışmanları,
f) Kalite Koordinatörü,
g) Eğitim Koordinatöründen oluşur.
(2) Üyeler 3 (üç) yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı şekilde
yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Rektör veya Kurul Başkanının çağrısı üzerine yılda 2 (iki) kez toplanır.
Gerektiğinde aynı usulle olağanüstü toplanabilir.
(4) Danışma Kurulu toplantısı sağlık, sosyal ile fen ve mühendislik temel alanlarında başkanın
belirlediği üyelerle ayrı ayrı da yapılabilir.
(5) Danışma Kurulu kararları tavsiye niteliğindedir. Danışma Kurulu, toplantıda hazır bulunan
üyeler ile toplanır ve kararlar, Bilim ve Araştırma Politikaları Kurulu üyeleri haricinde
katılanların oy çokluğu esasına göre alınır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 8 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilim ve araştırma politika ve stratejilerinin belirlenmesi, hayata geçirilmesi ve
sonuçlarının izlenmesi konusunda görüş bildirmek,
b) Belirlenen politikaların ve stratejilerin birimlerde yürütülmesini sağlamak üzere görüş
bildirmek,
c) Temsil ettikleri birimlerin farklılık ve özellikleri ile ihtiyaç ve talepleri konusunda Kurulu
bilgilendirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 9-(1)İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun 30.11.2017 tarihli, 25 sayılı toplantısında
alınan Karar Ek 10 ile kabul edilmiş olan “İstanbul Üniversitesi Bilim ve Araştırma
Politikaları Kurulu Yönergesi” yürürlükten kalkmıştır.
Yürürlük
MADDE 10– (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi Senatosunca kabulü tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi

Sayısı

30.11.2017

Ek 10

Yönergede Yapılan Değişikliklerin Kabul Edildiği Senato Kararının
29.11.2018
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