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Amaç 

Madde 1- Araştırma Planlama Danışma Kurulu, araştırma odaklı bir üniversite olan Gebze Teknik 

Üniversitesi’nin misyonu ve vizyonu çerçevesinde, araştırma süreçleriyle ilgili görüş ve öneri bildirmek üzere, 

stratejik plan ile uyumlu araştırma politikaları belirlemek ve yönlendirmek amacıyla kurulmuştur. 

 

Kapsam  

Madde 2- Gebze Teknik Üniversitesi Araştırma Planlama Danışma Kurulu'nun oluşturulması, üye seçimi, 

gündem belirlenmesi, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. 

 

Dayanak  

Madde 3- Bu yönerge 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesi (f) fıkrası ve 08.10.2016 tarih ve 29851 sayılı 

Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına 

İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönergede geçen; 

a) APDK: Araştırma Planlama Danışma Kurulu’nu, 

b) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü’nü, 

c) TTO: Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ni, 

d) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesi’ni, 

ifade eder. 

 

Üye Seçimi 

Madde 5- 

(1)  APDK üyeleri, üniversite senatosu kararı ile oluşturulur ve Rektör tarafından görevlendirilir. 

Görevlendirme Rektör tarafından üyelere bildirilir. En az dokuz üyeden oluşan APDK, her eğitim-öğretim 

yılının başlangıcında belirlenir. 

(2) APDK'ya üniversitenin dış paydaşı olarak kabul edilen sanayi kuruluşları ve kamu kurumlarının, ülke 

ve bölge kalkınmasına destek olan, teknolojik gelişime ve yerli ürün üretimine katkı sağlayan yetkililerinden 

ve araştırma-geliştirme birimi mensuplarından temsilci seçilir.  

(3) APDK toplantılarına Rektör başkanlık eder, Araştırma ve Planlamadan sorumlu Rektör Yardımcısının 

önerdiği gündeme göre yılda en az iki kez toplanır. 

 

Görev ve Sorumlulukları 

Madde 6- APDK'nın görev ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır. 

(1) Üniversitenin stratejik planı ile uyumlu araştırma politikası belirlenmesinde çalışmak ve öneride 

bulunmak,  

(2) Üniversitenin öncelikli araştırma alanlarının belirlenmesi için çalışmak ve öneride bulunmak, 

(3) Öğretim elamanlarının araştırma faaliyetleri için kaynak sağlanması konusunda çalışmak ve öneride 

bulunmak, 

(4) Araştırma Merkezi ve Laboratuvarların kurulması çalışmalarının koordine edilmesini desteklemek, 

(5) Proje önerilerinin hazırlanmasında, yurtiçi/dışı proje ortaklarının bulunmasında ve mali kaynakların 

belirlenmesinde öneride bulunmak, 

(6) Proje çıktılarının ekonomik değere dönüşümü için gerekli yurt içi/dışı işbirliklerinin sağlanması için 

çalışmak ve öneride bulunmak, 
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(7) Araştırmaların patente dönüştürülmesi, araştırmacıların girişimcilik faaliyetleri ve ticarileşme 

süreçlerinin desteklenmesi konularında çalışmak ve politika üretilmesi için önerilerde bulunmaktır. 

 

Gündem Belirlenmesi 

Madde 7-  

(1) Üniversitenin iç paydaşı olan Eğitim, Araştırma, Laboratuvar, Proje ve Girişimcilik bileşenleri ile ilgili 

birimlerin faaliyet raporları dikkate alınarak veya yapılan toplantılar sonucu, üniversite araştırma 

faaliyetlerindeki mevcut durum ve ihtiyaçlar analiz edilerek Araştırma ve Planlamadan Sorumlu Rektör 

Yardımcısı tarafından APDK gündemi belirlenir. 

(2) Eğitim, Araştırma, Laboratuvar, Proje ve Girişimcilik bileşenleri aşağıda açıklanmıştır:  

a) Eğitim bileşeni; lisansüstü eğitim veren enstitüler ve Sürekli Eğitim Merkezi temsilcilerinden, 

b) Araştırma bileşeni; araştırma enstitüleri, ilgili komisyon ve birim temsilcilerinden, 

c) Laboratuvar bileşeni; üniversite uygulama araştırma merkezleri ve laboratuvarları temsilcilerinden, 

d) Proje bileşeni; Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Proje Destek Ofisi 

temsilcilerinden, 

e) Girişimcilik bileşeni; Teknokent A.Ş. ve TTO'nun sanayi-üniversite işbirliği, patent ve ticarileşme 

birimleri temsilcilerinden oluşur. 

 

Çalışma Esasları 

Madde 8- APDK, ilan edilen takvime göre salt çoğunlukla toplanır ve belirlenen gündemler tartışılır. 

Toplantılarda APDK üyelerinin önerileri, ilgili üniversite iç paydaş temsilcileri ile birlikte değerlendirilir ve 

oy çokluğu ile kararlar alınır. APDK tarafından alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup, üniversite yönetim 

kurulu, üniversite senatosu ve ilgili kurullarda değerlendirilerek uygulanır. 

 

Yürürlük  

Madde 9- Bu yönerge Gebze Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 
Madde 10- Bu yönergenin uygulanmasından Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü sorumludur. 
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