GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME KOORDİNASYON KOMİSYONU
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Galatasaray Üniversitesi araştırma-geliştirme faaliyetlerinin
koordinasyonunu sağlayacak, ilgili strateji ile politikaların belirlenmesinde ve faaliyetlerin sonuçlarının
iyileştirilmesinde tavsiyede bulunacak komisyonun teşkiline, çalışma ilkelerine ve görevlerine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Galatasaray Üniversitesine bağlı yüksekokul, meslek yüksekokulu,
fakülteler, enstitüler ile uygulama ve araştırma merkezlerindeki öğretim elemanları ve öğrencilerin
yürütecekleri araştırma-geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonuna destek veren komisyona ilişkin usul
ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 4/c, 12/a, 12/e ve Ek 35 inci maddelerine,
23/07/2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi
Yönetmelik’e ve Galatasaray Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesin’e dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Akademik birimler: Galatasaray Üniversitesine bağlı yüksekokul, meslek yüksekokulu, fakülte ve
enstitüleri,
b) Araştırma-Geliştirme Koordinasyon Komisyonu: Bu Yönergede kendisine verilen görevleri yerine
getirmek üzere Galatasaray Üniversitesi Rektörü tarafından teşkil edilen Galatasaray Üniversitesi
Araştırma-Geliştirme Koordinasyon Komisyonunu,
c) Araştırma merkezleri: Galatasaray Üniversitesine bağlı uygulama ve araştırma merkezlerini,
ç) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimini,
d) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Galatasaray Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörünü,
e) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
f) Uluslararası atıf indeksleri: Science Citation Index-Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts
and Humanities Citation Index indekslerini,
g) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Araştırma-Geliştirme Koordinasyon Komisyonu
Araştırma-Geliştirme Koordinasyon Komisyonunun teşkili ve çalışma ilkeleri
MADDE 5 – (1) Araştırma-Geliştirme Koordinasyon Komisyonu, Rektör tarafından görevlendirilen
rektör yardımcısı başkanlığında yine Rektör tarafından belirlenen Üniversitenin akademik birimleri ile
diğer yükseköğretim kurumlarının kadrolu/sözleşmeli en az dokuz öğretim üyesinden oluşur. Komisyon
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Mazeretsiz üç toplantıya
katılmayan üye, komisyon üyeliğinden çekilmiş sayılır. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde
kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
(2) Komisyon üyelerinin seçiminde akademik birimler ve ilgili bilimsel temel alanların dengeli temsili
esastır. Seçimde, alanında uluslararası düzeyde başarılar göstermiş ve uluslararası atıf indekslerince
taranan bilimsel dergilerde yüksek sayıda yayınları ve atıfları olanlara öncelik verilir. Komisyonda diğer
yükseköğretim kurumlarından görevlendirilecek öğretim üyesi sayısı, Üniversite içi görevlendirilenlerin
sayısından fazla olamaz.
(3) Komisyon, başkanın çağrısı ile herhangi bir zamanda toplanabilir. Ancak komisyon eğitim-öğretim
yılının her yarıyılında en az bir kez toplanır.
(4) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü, komisyon toplantılarında hazır
bulunur. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Komisyonun yazmanlık hizmetini yürütür.
(5) Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
karar alır. Oyların eşitliği durumunda, komisyon başkanının oyuna uygun karar alınır.
(6) Komisyon kararları tavsiye niteliğindedir. Komisyonun gündemini komisyon başkanı belirler.
Rektörün havale ettiği hususlar da Komisyon tarafından değerlendirir. Komisyon, görüşünü Rektöre
sunar.
(7) Komisyon, gerektiğinde ilgili akademik ve idari personel ile öğrencilerin görüşünü alır.
(8) Komisyon, gerektiğinde görev alanındaki belli konularda alt komisyonlar kurabilir.
Araştırma-Geliştirme Koordinasyon Komisyonunun görevleri
MADDE 6 – (1) Araştırma-Geliştirme Koordinasyon Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin stratejik planına ve kalite politikasına uygun araştırma stratejileri, hedefleri ve
politikalarının belirlenmesi hakkında tavsiyelerde bulunmak.
b) Araştırma faaliyetlerinin belirlenen hedefler ve politikalar doğrultusunda yürütüldüğünü denetlemek,
faaliyetlerin sonuçlarını değerlendirmek ve gerektiğinde iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.
c) Kurumlararası, disiplinlerarası ve/veya çok disiplinli, yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle
uyumlu, bölgesel/ulusal/küresel açıdan değerlendirildiğinde ekonomik sosyal ve kültürel alanlarda
toplumsal katkısı olan araştırma faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla öncelikli araştırma alanları
belirlemek.
ç) Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli fiziki/teknik altyapının ve mali
kaynakların oluşturulması hakkında tavsiyelerde bulunmak.
d) Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliklerinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için
tavsiyelerde bulunmak.
e) Araştırma merkezlerinin etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek, gerekli görüldüğünde merkezlerin
açılması, kapatılması ve geliştirilmesi için tavsiyelerde bulunmak.
f) Araştırma faaliyetlerinin Üniversitede öğretim üyeliğine yükseltme ve atama koşullarında nasıl
değerlendirilebileceği hakkında tavsiyelerde bulunmak.

g) Araştırma faaliyetlerinin, nitelikli bilimsel yayınların ve başarılı genç bilim insanlarının sistematik
biçimde teşvik edilmesi için tavsiyelerde bulunmak.
ğ) Eğitim-öğretimde bilimsel araştırma sonuçlarının kullanılabilmesi için tavsiyelerde bulunmak.
h) Araştırmalarda bilimsel etik kurallara uyulmasını güvence altına alacak tedbirler hakkında
tavsiyelerde bulunmak.
ı) Eğitim-öğretim yılı süresince gerçekleştirilen araştırma faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve
raporlamak.
i) Üniversitenin bilimsel araştırma süreçleri ile ilgili mevzuatının geliştirilmesine yönelik önerileri
değerlendirmek, gerektiğinde Rektörün isteği üzerine bu mevzuatı geliştirmek üzere çalışmalar yapmak.
j) Üniversite özdeğerlendirme raporundaki araştırma ile ilgili kısımları hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 7 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato
kararları uyarınca işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

