
T.C. 

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 

YAŞAM BİLİMLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ DANIŞMA KURULU 

YÖNERGESİ 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1)  Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü Danışma Kurulunun kimlerden 

oluştuğu, sorumluluk, görev ve yetkileri, toplantı, karar ve raporlama süreçleri ve atama 

süreçleri ile ilgili konular, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü, Yaşam Bilimleri ve 

Biyoteknoloji Enstitüsü Danışma Kurulu Yönergesi hükümlerine göre yürütülecektir.  

Tanımlar 

MADDE 2 – (1 )Bu Yönergede geçen; 

a) BVÜ: T.C. Bezmialem Vakıf Üniversitesi  

b) Danışma Kurulu : Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji 

Enstitüsü Danışma Kurulu 

c) Mütevelli Heyeti: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

d) Normal Eğitim süresi: YÖK tarafından belirlenen normal eğitim sürelerini, 

e) Rektör: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörünü, 

f) Üniversite: Bezmialem Vakıf Üniversitesini, 

g) YABBE: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü 

h) YÖK : Yükseköğretim Kurulunu, 

ifade eder. 

 

Danışma Kurulu Oluşumu Ve Görev Süresi 

MADDE 3 – (1) Danışma Kurulu Üyeleri, Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji alanında 

uluslararası saygınlığı olan bilim insanları arasından seçilir. Danışma Kurulu en az 5(beş), en 

fazla 9(dokuz) üyeden oluşur. Danışma Kurulunda Rektör daimi üye olarak yer alır, görüş 

bildirebilir ve değerlendirmelerde bulunabilir.  

(2)Adaylar, YABBE Yönetim Kurulu veya Rektörlük veya Mütevelli Heyeti tarafından 

önerilebilir. Tüm teklif edilen adaylar Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilerek seçilir ve 

onaylanır. 

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üyenin tekrar seçilmesi ve 

atanması mümkündür. Mütevelli Heyeti etkinliği yetersiz olan Danışma Kurulu üyelerini dört 

yıllık görev süresi dolmadan değiştirme hakkına sahiptir.  

 

 

 

 



Danışma Kurulu’nun Yetki Ve Sorumlulukları ile Toplantı Usul Ve Kuralları 

MADDE 4 – (1) Danışma Kurulu’nun yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

a) Danışma Kurulu senede en az bir kez olarak YABBE’nin bilimsel etkinliklerini inceler, 

araştırması stratejileri ve işleyişi hakkında tavsiyelerde bulunur.  

b) Stratejik hedefler ve kurumsal vizyon hakkında önerilerde bulunur.  

c) Yürütülen ve planlanan projeler hakkında değerlendirme ve inceleme yapar, eleştiri ve 

önerilerde bulunur.  

d) Yeni fırsatların ele alınması ve risklerin değerlendirilmesi konularında görüş bildirir.  

e) Yeni stratejiler önerebilir. 

f) Uluslararası işbirliklerini, verim ve ürün süreçlerini değerlendirir ve önerilerde bulunur.  

g) Bilimsel çıktıları, proje sonuçlarını ve yürüyen araştırmaları değerlendirir. 

h) Eğitim, araştırma, geliştirme ve yüksek lisans ve doktora programlarının düzenli olarak 

değerlendirmesini yapar. 

(2) Danışma Kurulu’nun Çalışma Süreci Ve Raporlama ilkeleri aşağıdaki gibidir: 

a) Yılda bir kere BVÜ Rektörü’nün sevk idare ve yönetimi ile fakat kendi bağımsız ajandası 

gündemi ve iradesi ile toplanır. 

b) Toplantıda ele alınacak konular 30 gün önceden Rektör’e bildirilir. 

c) Rektör gerekli ve uygun gördüğü konu başlıklarını gündeme ekleyebilir. 

d) Konular ile ilgili tüm bilgi, belge ve dokümanlar, proje çıktıları, raporlar ve yayınlar 

Danışma Kurulu’nun değerlendirilmesine sunulur, gizli sözleşme benzeri belgelerin 

çıkarılıp çıkarılmaması hakkında Rektör karar verir.  

e) DK en az üç üyenin hazır bulunmasıyla toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır.  

f) Yıllık değerlendirme raporlarını BVÜ Mütevelli Heyeti’ne sunar. 

g) Bu rapor kapsamlı ve çok yönlü değerlendirme kriterleri içerir. 

h) Rapor tüm DK üyeleri tarafından imzalanır. 

Rapor gizli belge muamelesi görür. BVÜ Mütevelli Heyeti raporun kimlerle ve ne şekilde 

paylaşılacağına karar verir. 

 

Yürürlük 

MADDE 5 – Bu Yönerge, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Senatosunun 06.03.2019 tarihli, 04 

nolu toplantısında uygun görülerek teklif  edilmiş ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli 

Heyetinin  09.03.2019  tarihli ve 02 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

 

Yürütme 

MADDE 6 –Bu Yönerge, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından 

onaylandığı tarih itibariyle Rektör tarafından yürütülür. 

 

 


