İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI KOORDİNASYON VE GELİŞTİRME
KURULU (BAK-GK) YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler
Amaç
Madde 1 – (1) Bilimsel Araştırmaları Koordinasyon ve Geliştirme Kurulu’nun (BAK-GK)
amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi’nde öğretim üyelerinin, bilimsel
araştırma ve yayın sayılarının arttırılmasını, nitelikli bilimsel çalışmaların üretilmesi için
uygun ortam ve şartların sağlanmasını, multidisipliner bilimsel çalışmaların yapılabilmesi için
öğretim üyeleri arasındaki koordinasyonun geliştirmesini, ulusal ve uluslararası araştırma
projelerinin geliştirilmesi için akademisyenlerin özendirilmesini ve desteklenmesini, uzmanlık
öğrencileri, araştırma görevlileri ve öğrencilerin bilimsel çalışmalara katılımlarının
özendirilmesini sağlamaktır.
(2) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları
Koordinasyon ve Geliştirme Kurulunun çalışma ilkelerini (esaslarını, hükümlerini) kapsar.

Dayanak
Madde 2 – (1)

Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 17. maddesine

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 – (1) Bu yönergenin izleyen maddelerinde;
Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ni,
Tıp Fakültesi: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesini,
Dekan: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanını,
Kurul: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Koordinasyon ve
Geliştirme Kurulunu (BAK-GK),
Kurul Başkanı: Bilimsel Araştırmaları Koordinasyon ve Geliştirme Kurulunun Başkanını,
Üyeler: Bilimsel Araştırmaları Koordinasyon ve Geliştirme Kurulu üyelerini,

Anabilim Dalı Başkanı: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı
Başkanlarını,
Öğretim Üyesi: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerini,
Uzmanlık öğrencisi veya Araştırma görevlisi: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp
Fakültesinin tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile tıpta
uzmanlık ve yan dal uzmanlığı yapan yabancı uyruklu hekimleri ve birlikte kullanım veya
işbirliği kapsamında yapılan protokol ile Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanesi tıpta uzmanlık ve
yan dal uzmanlık öğrencileri ile tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlığı yapan yabancı uyruklu
hekimleri
Öğrenci: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencilerini ifade
eder.
Genel İlkeler
Madde 4 – BAK-GK çalışma sürecinde aşağıdaki ilkelere uyulması esastır;
(1) Çalışmalarda fakülte öğretim üyelerinin nitelik olarak daha kaliteli ve nicelik olarak daha
fazla sayıda çalışma yapmaları için gereksinimleri tespit etme, bu gereksinimleri dekanlık
makamına iletme ve karşılanmaları konusunda görüş bildirme, öğretim üyelerinin
aralarında koordinasyonu sağlama ve öğretim üyelerine görüş sunma esası gözetilir.
(2) Çalışmalarda uzmanlık öğrencileri, araştırma görevlileri ve öğrencilerin bilimsel çalışma
katılmak ve bilimsel çalışmaların yapılması için gerekli eğitimin edinilmesine
özendirilmesi esası gözetilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Oluşturulması ve Görev Süresi, Çalışma İlkeleri,
Görev ve Sorumlulukları
Kurul’un Oluşturulması ve Üyelerin Görev Süresi
Madde 5
(1) Kurul; bir başkan ve 4 (dört) üye olmak üzere toplam 5 (beş) kişiden oluşacak şekilde
Dekan tarafından Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından seçilir.
(2) Kurul başkanı ve üyeleri 3 (üç) yıllığına seçilir.
(3) Bir takvim yılı içinde izinsiz veya mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan
veya üyelikten çekilen üyenin üyeliği düşer ve yerine Dekan tarafından yeni bir üye atanır.
Kuruldan herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine atanan üye, ayrılanın süresini tamamlar.

(4) Danışma Kurulu üyeleri; anabilim dalı başkanlarıdır.
(5) Kurul’un sekretarya hizmetlerini Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından görevlendirilen
sekreter yürütür.
Çalışma İlkeleri
Madde 6
(1) Kurul, faaliyetlerinin planlanması ve raporlanması için yılda en az 4 kez toplanır.
Toplantılar başkan ve her dört üyenin katılımıyla yapılır. Toplantılara, eğer katılırsa Dekan
Başkanlık eder. Dekanın katılmadığı toplantılara Kurulun Başkanı başkanlık eder.
(2) Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır. Çekimser oy kullanılmaz, eşitlik
durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.
(3) Toplantı tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir ve üyelere 1 hafta önce duyurulur.
Üyelerin mazeretli olduğu ya da katılamayacağı toplantılar için Başkan yeni tarih ve yer
belirler.
(4) Kurul, bütün faaliyetlerini ve önerilerini rapor halinde periyodik aralıklarla Dekana ve
Genişletilmiş Akademik Kurul’a sunar.
(5) Kurul kararları, Kurul Başkanı tarafından tutanakla tespit edilir ve karar tutanağı toplantı
esnasında hazır bulunan tüm üyeler tarafından imzalanır, gereği halinde tutanak Dekanlığa
sunulur.
(6) Komisyon, her eğitim-öğretim yılı son toplantısında o eğitim-öğretim yılına ait çalışma
raporlarını ve bir sonraki yıla ait planlamaları ile ilgili raporlarını hazırlar ve Dekanlık
Makamına sunar.
Görev ve Sorumlulukları
Madde 7
(1) İzmir şehri ve bölgesi, ülkemiz ve dünya insanları için yararlı bilgiler üretmek, uluslararası
standartlarda etik ilkelere bağlı, özgün, ses getirecek araştırma projelerinin ve bilimsel
çalışmaların planlanması, yapılması ve bunların yayına dönüştürülmesi için uygun koşulların
geliştirilmesine çalışmak.
(2)

Fakültemizdeki

bilimsel

çalışmaların

yapılmasında

akademisyenler

arasındaki

koordinasyon ve bütün bilimsel etkinliklerin verimli bir şekilde geliştirilmesini sağlamak.
(3) Bilimsel çalışmaların planlanması ve yürütülmesi süreçlerinde ortaya çıkan problemlere
karşı kurumun kendi çalışma koşulları dâhilinde uygun çözümler arama amacıyla planlı ve
sistematik olarak çalışmalar yapmak,

(4) Bu amaçlar doğrultusunda düzenli olarak ya da gelen talepler doğrultusunda eğitim,
seminer ve kurslar düzenlemek /gerekli girişimlerde bulunmak.
(5) Başarıya ulaşan (yayınlanan, ödüllendirilen ya da basında ses getiren) çalışmaları maddi
açıdan ödüllendiren bir sistemin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak.
(6) Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencileri, araştırma görevlileri, lisans ve lisansüstü
öğrencilerinin bilimsel çalışma ve etkinliklere katılımının sağlanabilmesi için teşvik edici
unsurları araştırmak ve geliştirmek.
(7) Tıp Fakültesi içerisinde bilimsel yayın durumlarının saptanması için çalışma yapmak veya
bu amaçla fakülte öğretim üyelerinden Dekanlık ve Stratejik Planlama Kurulu tarafından
toplanan bilimsel performans istatistiklerini değerlendirmek, gereken çalışmaları yapmak ve
Dekanlığa sunmak.
(8) Kurul tüm faaliyetlerini Dekanlık aracılığıyla fakültenin tüm öğretim üyelerine duyurur.
Ayrıca Kurul, gerekli görürse faaliyetleri için Danışma Kurulunun fikirlerini alır.
(9) Kurul, tüm faaliyetlerinde Fakülte Dekanı ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 8 – (1) Bu yönerge İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu
tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 – (1) Bu yönerge hükümleri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanı
tarafından yürütülür.

