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ANKARA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ KURULLARI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
 

Amaç ve Kapsam 

 

Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı 26.09.2017 tarihinde Yüksek Öğretim 
Kurumu tarafından Ankara Üniversitesi’ne Araştırma Üniversitesi statüsü verilmesi 
doğrultusunda oluşturduğu kurulları ve kurulların bu kapsamda tanımlanan görev, yetki 
ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir. 

    

Tanımlar   

Madde 2. (1) Bu yönergede geçen; 

a. Akademik Birim: Ankara Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü,  
Konservatuvar, Uygulama ve Araştırma Merkezlerini, 

b. Araştırma Destek Birimleri : Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi, Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü (BAP), Döner Sermaye 
birimlerini,  

c. Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu: Üniversitenin araştırma ve eğitim 
stratejilerini planlayan, akademik performansı izleyen, değerlendiren ve 
araştırma performansının artırılmasına yönelik gerekli önlemleri alan Rektörlüğe 
bağlı kurulu, 

ç. Araştırma Üniversitesi Yürütme Kurulu: Araştırma Stratejileri Koordinasyon 

Kuruluna bağlı olarak çalışan, Akademik Birimler ile koordinasyonun 

sağlanması, izleme/faaliyet raporlarının ve araştırma için performans göstergesi 

niteliğindeki verilerin izlenmesi ve Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu 

gündeminin oluşturulması ile görevli kurulu, 

d. Araştırma Stratejileri Alt Kurulları: Araştırma Üniversitesi Yürütme Kuruluna bağlı 
olarak çalışan Fen, Sağlık ve Sosyal bilimler alanlarındaki alt kurulları, 

e. Araştırma-Eğitim Komisyonları: Araştırma Üniveritesi Yürütme Kuruluna bağlı 
olarak çalışan ve Akademik Birim bünyesinde kurulan, birimin eğitim ve 
araştırma faaliyetlerini planlayan, izleyen, değerlendiren ve Araştırma 
Üniversitesi Yürütme Kuruluna raporlayan komisyonu, 

tanımlar. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu ve Görevleri 
 

Madde 3. (1) Ankara Üniversitesi Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu; 

a) Rektör (Başkan), 
b) Araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısı (Doğal Üye) 
c) Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü (Doğal Üye) 

ç)  Akademik Verileri Değerlendirme Komisyonundan bir üye (Doğal Üye) 

d) Fen, Sağlık, Sosyal bilimler alanlarından üçer üye, 
e) Meslek Yüksekokullarından bir üye, 
f) Araştırma Enstitülerinden bir üye, 
g) Araştırma ve Uygulama Merkezlerinden bir üye, 

ğ)  Teknokent’den bir üye, 

h) İş dünyasından bir üye  

olmak üzere on sekiz kişiden oluşur. 

 (2) Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulunun Başkanlığını Rektör, 
Rektörün bulunmadığı zamanlarda ise kurul üyesi Rektör Yardımcısı yapar. 
Komisyonun sekretarya ve personel destek hizmetleri, Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı tarafından yürütülür.  

         (3) Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu, Kurul Başkanının çağrısı ile iki 
ayda bir önceden belirlenen gün, saat ve yerde toplanır. Gerekli durumlarda Başkan, 
Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulunu toplantıya çağırabilir. 

        (4) Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması 
durumunda Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu Başkanının oyu doğrultusunda 
karar verilmiş sayılır. 

  

Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu’nun Görev ve Sorumlulukları  

 

Madde 4. (1) Üniversitenin araştırma stratejik planının oluşturulması, akademik 
birimlerin Bölüm/Anabilim Dalı bazında araştırma performans raporlarının 
değerlendirilmesi, performans göstergelerinin izlenmesi, araştırma performansını 
artırmak için gerekli önlemlerin alınması, teşvik mekanizmalarının belirlenmesi, 
lisansüstü eğitim programlarının değerlendirilmesi, üniversitenin araştırma performans 
raporunun YÖK’e sunulması ve üniversite kamuoyu ile paylaşılması için gerekli 
çalışmaları yapmak ve bu çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak,  

 

Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu Üyeliğinin Süresi ve Sona Ermesi   

Madde 5. (1) Ankara Üniversitesi Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulunun 
Senato tarafından belirlenen üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi sona eren 
üyeler Rektörün önerisi ile Senato tarafından tekrar görevlendirilebilirler.  

(2) Süre dolmadan üyeliğin boşalması durumunda, kalan süreyi tamamlamak 
üzere aynı yöntemle yeni bir görevlendirme yapılır. Kurul üyeliği ; 

a) Üyenin, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalık veya 
sakatlığın, sağlık kurulu raporuyla saptanması,  
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b) Kurul üyeliğinden çekilme,   

c) Bir takvim yılı içinde, izinsiz veya mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmama 
durumunda  

sona erer.  

Araştırma Üniversitesi Yürütme Kurulu ve Görevleri 

Madde 6. (1) Ankara Üniversitesi Araştırma Üniversitesi Yürütme Kurulu; 

 

a) Araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısı (Doğal Üye) 
b) Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü (Doğal Üye) 
c) Fen, Sağlık, Sosyal, Mühendislik alanlarından Rektör tarafından 

görevlendirilen 4 dekan olmak üzere 6 kişiden oluşur. 

(2) Araştırma Üniversitesi Yürütme Kurulunun Başkanlığını Araştırmadan 
sorumlu Rektör Yardımcısı yapar. Komisyonun sekretarya ve personel destek 
hizmetleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.  

        (3) Araştırma Üniversitesi Yürütme Kurulu, Kurul Başkanı’nın çağrısı ile iki ayda 
bir önceden belirlenen gün, saat ve yerde toplanır. Gerekli durumlarda Başkan, Kurulu 
toplantıya çağırabilir. 

       (4) Araştırma Üniversitesi Yürütme Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.  

 

Araştırma Üniversitesi Yürütme Kurulu’nun Görev ve Sorumlulukları 

 

Madde 7. (1) Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kuruluna bağlı olarak çalışır. 
Araştırma Üniversitesi ile ilgili konularda Akademik Birimlerle yazışmalar, rapor ve 
performans göstergelerinin izlenmesi, Bölüm/ABD bazında değerlendirilmesi, 
YÖK’e sunulacak rapor ve yazışmaların hazırlanması ve Araştırma Stratejileri 
Koordinasyon Kurulunun gündeminin belirlenmesi faaliyetlerini yürütür.  

 

Araştırma Üniversitesi Yürütme Kurulu Üyeliğinin Süresi ve Sona Ermesi 

 

Madde 8. (1) Araştırma Üniversitesi Yürütme Kurulu üyeleri Rektör tarafından 
görevlendirilir. Üyelerin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar 
görevlendirilebilirler.  

(2) Süre dolmadan üyeliğin boşalması durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere 
aynı yöntemle yeni bir görevlendirme yapılır. Kurul üyeliği ; 

a) Üyenin, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalık veya 
sakatlığın, sağlık kurulu raporuyla saptanması,  

b) Kurul üyeliğinden çekilme,   

c) Bir takvim yılı içinde, izinsiz veya mazeretsiz olarak üç toplantıya katılım 
olmaması durumunda 

sona erer. 
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Araştırma Stratejileri Alt Kurulları  

 

Madde 9. (1) Ankara Üniversitesi Araştırma Stratejileri Alt Kurulları Fen Bilimleri, 
Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler Alt Kurullarından oluşur. 

 

(2) Araştırma Stratejileri Alt Kurulları; Araştırma Stratejileri Koordinasyon 

Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenen en az 5’er kişiden 

oluşacak şekilde iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden 

görevlendirilebilir. Süre dolmadan üyeliğin boşalması durumunda kalan süreyi 

tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir görevlendirme yapılır.  

 

Araştırma Stratejileri Alt Kurullarının Görev ve Sorumlulukları 

 

Madde 10. (1) Araştırma Stratejileri Alt Kurulları kendi alanlarındaki akademik 
birimlerin araştırma stratejik planlarının hazırlanması, performanslarının izlenmesi ve 
yıllık raporlarının değerlendirilmesi yoluyla Araştırma Üniversitesi Yürütme Kuruluna 
rapor hazırlar.  

(2) Alt kurullar Araştırma Destek Birimleri ile düzenli toplantılar yaparak 
üniversitenin araştırma performansının artırılması, disiplinler arası projelerin 
yaygınlaştırılması ve doktora programlarının amaca uygunluğu ile kurumiçi ve dışı 
işbirliklerini değerlendirir ve sonuçları raporlayarak, Araştırma Üniversitesi Yürütme 
Kuruluna iletir. 

(3) Alt Kurulların sekreterya ve personel destek hizmetleri, Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.  

 

Araştırma-Eğitim Komisyonları 

Madde 11. (1) Araştırma-Eğitim Komisyonları Akademik birim yöneticisi dekan 
veya müdür başkanlığında akademik birimdeki farklı Bölüm/Anabilim dalı’ndan 
Dekan/Müdür tarafından seçilecek beş kişiden oluşur.  

 

Araştırma-Eğitim Komisyonlarının Görev ve Sorumlulukları 

 

Madde 12. (1) Araştırma-Eğitim Komisyonları akademik birimdeki öğretim 
üyelerinin katılımı ile Akademik Birim araştırma ve eğitim stratejik planlarının 
oluşturulması, araştırma performans değerlendirmesinin yapılması ve Araştırma 
Üniversitesi Yürütme Kuruluna rapor edilmesi, 

(2) Akademik birimdeki güçlü alanların belirlenmesi, 

(3) Birimlerin araştırma stratejik planlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli 
uzmanlık alanı bazında akademik personel ihtiyacı ve araştırma altyapısı ihtiyacının 
belirlenmesi, 

 (4) Akademik birimdeki araştırma altyapısının etkin kullanılması için önlemler 
alınması, 

(5) Lisansüstü eğitim programlarının yeniden yapılandırılması, disiplinlerararası 
ve 100/2000 doktora burs pogramı kapsamında yeni doktora programlarının 
açılmasının önerilmesi, 
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(6) Doktora öğrenci sayısının artırılması ve doktora tezinden kaliteli yayın/patent 
üretilmesi stratejilerinin belirlenmesi, 

(7) Nitelikli yayın/patent ve kurum dışı proje sayılarını artırma stratejilerinin 
belirlenmesi, 

(8) Bölgesel ve ulusal ölçekte büyük projeler geliştirme stratejilerinin belirlenmesi, 

(9) Kurum dışı araştırma projeleri stratejilerinin belirlenmesi, 

(10) Kurum içi ve dışı işbirliği stratejilerinin belirlenmesi, 

(11) Akademik birimde araştırma strateji planları doğrultusunda Araştırma Destek 
Birimleri ile periyodik olarak toplantıların düzenlenmesi ve izlenmesi, 

 (12) Akademik birimde Bölüm/Anabilim Dalı bazında bilimsel performans 
raporlarının hazırlanması, 

(13) Akademik birimlerin yıllık araştırma performans raporlarını hazırlayarak, 
Araştırma Üniversitesi Yürütme Kuruluna iletilmesi. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Yürürlük ve Yürütme 

Madde 13. (1) Ankara Üniversitesi Araştırma Üniversitesi Kurulları Yönergesi, 
Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Madde 14. (1) Ankara Üniversitesi Araştırma Üniversitesi Kurulları Yönergesini 
Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.   


