
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL FAALİYET VE ARAŞTIRMALARI GELİŞTİRME KOMİSYONU 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1 - (1) Bezmialem Vakıf Üniversitesinin vizyonu ve misyonuna uygun    olarak hedeflenen 

performans çıktıları doğrultusunda araştırma potansiyelinin daha etkin  kullanılması için, uygun 

araştırma olanaklarının yaratılması, nitelikli araştırma sayısının arttırılmasına yönelik gerekli 

planlamaların yapılması, yeni bilgi üretimi, bilgi birikiminin paylaşımı ve yaygınlaştırılması, 

geleceğe yönelik önerilerin oluşturulması, araştırmanın ve çıktıların ekonomik değere 

dönüşümü, ulusal ve uluslararası bilgi transferi fırsatları ve üniversite dışı kaynaklardan daha 

fazla araştırma fonu sağlanması konularında etkin ve sürdürülebilir stratejiler geliştirilmesi, 

araştırma çıktılarının izlenmesi, değerlendirilmesi ile üniversite sıralamalarının takip sürecinin 

yürütülerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapılması ve araştırma birimleri arası 

koordinasyonun sağlanmasını amaçlamaktadır. 

 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu usul ve esaslar, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Bilimsel Faaliyet ve 

Araştırmaları Geliştirme Komisyonunun görev ve sorumluluklarını, çalışma usul, esas ve 

ilkelerini kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3 - (1) Bu usul ve esaslar, 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu, 2809 sayılı 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, Yüksek Öğretim Kurumu Bilimsel Araştırma 

Projeleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu usul ve esaslarda geçen; 

a. Rektör: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörünü 

b. Rektör Yardımcısı: Bezmialem Vakıf Üniversitesi araştırma ve geliştirmeden sorumlu 

Rektör Yardımcısını 



c. Üniversite: Bezmialem Vakıf Üniversitesini 

d. Senato: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Senatosunu 

e. Komisyon: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Bilimsel Faaliyet ve Araştırmaları Geliştirme 

Komisyonunu, 

f. Başkan: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Bilimsel Faaliyet ve Araştırmaları Geliştirme 

Komisyonu Başkanını, 

g. Akademik Birimler: Bezmialem Vakıf Üniversitesine bağlı fakülteleri, meslek 

yüksekokulunu, enstitüleri, araştırma merkezlerini ve yabancı diller bölümünü, 

h. BAP: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimini, 

i. TTO: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini belirtir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Komisyonun Kurulması, Görevleri, 

Komisyon Başkanın Sorumluluğu ve Görevleri 

 

Komisyonun kurulması 

Madde 5 – (1) Komisyon; Rektör tarafından görevlendirilen, araştırma ve geliştirmeden 

sorumlu Rektör Yardımcısının da dahil olduğu araştırma performansı kanıtlanmış üniversitemiz 

akademisyenlerinin görev alacağı toplam yedi üyeden oluşur. Komisyonun başkanı, 

araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısıdır. Komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev 

süresi biten komisyon üyesi, komisyonda yeniden görev alabilir. Mazeret bildirmeden arka 

arkaya üç toplantıya katılmayan üyenin görev süresi sonlanır. 

 

Komisyonun Görevleri 

Madde 6- (1) Komisyonun görevleri şunlardır: 

a. Üniversitenin araştırma politikaları, stratejileri ve öncelikleri doğrultusunda kapasitesini 

geliştirerek, araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin teşvik edilmesini sağlamak, 

b. Araştırma projelerinden yapılan nitelikli yayın sayısının arttırılması için yayın sayısının 

artmasına katkı sağlayacak şekilde mevcut teşviklerin iyileştirilmesi ve yeni teşviklerin 

uygulanmasını önermek, 

c. Mevcut araştırma olanaklarının Üniversitenin birimleri arasında etkin kullanımı konusunda 

gerekli önerilerde bulunmak, 

d. Araştırmacılar arasında işbirliğini arttırarak disiplinler arası çalışmaların geliştirilmesini 

teşvik etmek, 



e. İhtiyaç duyulan alanlarda, üniversite içinden, yurtiçi veya yurtdışından araştırmacı davet 

edilerek, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katılabilecekleri konferanslar planlanması. 

f. Araştırma ve uygulama merkezlerinin daha etkin çalışmasına yönelik önerilerde bulunmak, 

ihtiyaç duyulan alanlarda yeni araştırma-uygulama merkezleri kurulması ve geliştirilmesini 

önermek, 

g. Araştırma çıktılarının izlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak ve iyileştirme önerileri 

geliştirmek, 

h. Ulusal ve Uluslararası ortaklı Ar-Ge ye dayalı araştırma ve yayın üretimini destekleyici 

öneriler geliştirmek, 

i. Ar-Ge kültürünün üniversitemizde içselleştirilmesini sağlayıcı çalışmalar yapılmasını 

sağlamak, 

j. Üniversitemizin uluslararası bilimsel projelerden en yüksek ölçüde yararlanmasını 

sağlayacak altyapının oluşturulmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak, 

k. Ulusal ve uluslararası sıralamalardaki üniversitemizin yerini değerlendirmek ve proje, 

araştırma, yayın, atıf, patent, telif hakkı, doktora öğrencisi sayısı, sektörde tanınırlık, online 

görünürlük hedeflerinin tutturulması için öneriler geliştirmek, 

l. Akademisyenlerin araştırma projelerini değerlendirmek, terfi politikaları belirlemek ve 

Rektöre rapor hazırlamak. 

 

Komisyon Başkanın Sorumluluğu ve Görevleri 

Madde 7 - (1) Başkan, Komisyonun görevlerini yerine getirmesinde Rektöre karşı sorumludur. 

(2) Başkanın görevleri şunlardır: 

a. Komisyon toplantılarının gündemini belirlemek, 

b. Her yarıyıl için en az bir kez Komisyonu toplantıya çağırmak, 

c. Gerekli hallerde alt komisyonlar kurmak, 

d. Komisyonun amacı doğrultusunda Üniversite içinden ya da Üniversite dışından ilgilileri 

Komisyon toplantılarına davet etmek, gerektiğinde bilirkişi desteği almak, 

e. Komisyon raporlarını Rektöre sunmak, 

f. Komisyonu Üniversite içinde ve dışında temsil etmektir. 

 

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

 

Yürürlük 

Madde 9 - (1) Bu usul ve esaslar, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Senatosunun 03.10.2022 

tarihli, 18 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

(2) Bu usul ve esaslarda yer almayan hususlarda Rektör yetkilidir. 

 

Yürütme 

Madde 10 - (1) Bu usul ve esaslar hükümleri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür. 



 


