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3172- “Ankara Üniversitesi AR-GE Eşgüdüm Komisyonu Yönergesi” 

taslağına ilişkin Yönetmelik Komisyonunun önerisinin yapılan değişiklerle 
aşağıda gösterilen şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

AR-GE EŞGÜDÜM KOMİSYONU YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar  

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, “Ankara Üniversitesi Ar-Ge Eşgüdüm 
Komisyonu’nun oluşumu, organları (alt birimleri), çalışma şekli, görev, yetki ve 
sorumlulukları ile işleyişi ve hedeflerine ilişkin esasları düzenlemektir. Ankara 
Üniversitesi Ar-Ge Eşgüdüm Komisyonu, Ankara Üniversitesinin vizyonu ve 
misyonuna uygun olarak araştırma potansiyelinin daha etkin kullanılması, nitelikli 
araştırmaların yapılması, disiplinler arası araştırmaların gerçekleştirilmesi, üniversite 
dışı kaynaklardan daha fazla araştırma fonu sağlanması ve araştırma sonuçlarının 
uygulamaya aktarılması için gerekli olan eşgüdüm ve stratejilerin oluşturulmasını ve 
bunların uygulanmasını amaçlamaktadır. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Ankara Üniversitesi Ar-Ge Eşgüdüm 
Komisyonunun görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul, esas ve ilkelerini 
kapsar. 

Tanımlar             

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen; 

a. Akademik Birimler:  Üniversitenin;  Fakülteleri,  Enstitüleri, 
Yüksekokulları,  Meslek Yüksekokulları, Araştırma ve Uygulama Merkezlerini, 

b. ANKÜTEK: Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni, 
c. BAP: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Eşgüdüm Birimi 

Koordinatörlüğü’nü, 
d. Komisyon: Ankara Üniversitesi Ar-Ge Eşgüdüm Komisyonu’nu, 
e. TTO: Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'ni, 
f. Üniversite: Ankara Üniversitesi’ni 



belirtir.                                                                                                                  
                      

İKİNCİ BÖLÜM 

Komisyonun Oluşumu ve Görevleri 

Komisyonun Oluşumu 

MADDE 4 - Ar-Ge Eşgüdüm Komisyonu onbir üyeden oluşur. Komisyon 
araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısı, BAP Koordinatörü, ANKÜTEK temsilcisi, 
TTO temsilcisine ilaveten fen, sosyal, sağlık bilimleri alanlarından olmak üzere yedi 
akademik birim temsilcisinden oluşup, Rektör tarafından görevlendirilir. Komisyonun 
başkanı, araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısıdır. Komisyon üyelerinin görev 
süresi iki yıldır. Görev süresi biten komisyon üyesi, komisyonda yeniden görev 
alabilir. Mazeret bildirmeden arka arkaya üç toplantıya katılmayan üyenin görev 
süresi sonlanır. 

 
 
Faaliyet Alanları 
MADDE 5- (1) Komisyonun görevleri şunlardır: 
a. Üniversitesinin akademik birimleri ve ANKÜTEK, TTO gibi diğer birimleri 

ile eşgüdümü sağlamak, Üniversite’nin Ar-Ge politikasını oluşturmak ve uygulanması 
konusunda alınabilecek tedbirleri Rektör’e bildirmek, 

b. Üniversite’de yürütülen her türden Ar-Ge etkinliklerinin başlangıç ve 
gelişimi hakkında ilgili bilgilerin kayıt altına almak, 

c. Üniversite dışındaki araştırma fonları konusunda üniversitenin 
akademik birimlerinde düzenli bilgilendirmeler yapmak, 

 
d. Proje yazımı konusunda eğitimler düzenleyip, proje yazımı konusunda 

destek sağlamak, 
e. Mevcut araştırma olanaklarının Üniversitenin birimleri arasında etkin 

kullanımı konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak, 
f. Araştırma ve uygulama merkezlerinin daha etkin çalışmasına yönelik 

etkinliklerde bulunmak, 
g. Komisyonun ilk toplantısında belirlenen öncelikli alanlar başta olmak 

üzere üniversitenin tüm akademik birimlerinde araştırıcılara proje bilgilendirme ve 
yazımında destek olmak, özel sektör ile eşleştirmek, üretilen bilginin yayınlanması, 
TTO aracılığı ile patentlenmesi, ANKÜTEK’te Kuluçka Merkezi benzeri yapılarla 
desteklenmesi gibi etkinliklerin yönlendirilmesini ve gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 

 
 
Başkanın Sorumluluğu ve Görevleri 
MADDE 6 - (1) Başkan, Komisyonun görevlerini yerine getirmesinde Rektöre 

karşı sorumludur. 
  (2) Başkanının 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. Komisyon üyeleri içerisinden yazman üye belirlemek ve 

görevlendirmek,  
e. Komisyonun amacı doğrultusunda Üniversite içinden ya da Üniversite 

dışından ilgilileri Komisyon toplantılarına davet etmek, 
f. Komisyon raporlarını Rektöre sunmak,  
g. Komisyonu Üniversite içinde ve dışında temsil etmektir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 
Yürürlük  
 
MADDE 7- (1) Bu Yönerge Senatonun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.  
 
Yürütme  
 
MADDE 8- (1) Bu Yönergeyi Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.  
 

 
 

 


