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DEĞERLENDİRME PRENSİP KARARLARI

“Araştırma çalışmaları” değerlendirme prensip kararları; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Öğretim elamanları tarafından yapılacak veya yapılmakta olan “Araştırma çalışmalarının”
önceden onaylanması, başlangıcının belgelenmesi ve çalışmanın sonuç raporunun tescillenmesi
işlemlerindeki süreçleri tanımlamaktadır.
Akademik teşvik ödeneği yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 18/12/2015 No: 29566) Tanımlar
ve kısaltmalar bölümünde 3. Maddesinin (1) b fıkrasında; Araştırma: Öğretim elemanının çalıştığı
kurum tarafından ve araştırmanın ilgili olduğu kurumlarca önceden onaylı, başlangıcı belgelenmiş,
çalışmanın sonuç raporu aynı kurumlarca tescillenmiş, herhangi bir proje kapsamında yürütülmemiş,
en az üç ay süreyle yapılmış eski bilgileri test etmeye, bir problemi çözmeye veya analiz etmeye, bir
teoriyi geliştirmeye, yeni bir teori ortaya koymaya, yeni bilgi, uygulama, teknoloji veya yaratıcı eser
üretmeye yönelik, süreçleri raporlaştırılmış, Yükseköğretim Kurulu ve yükseköğretim kurumları
tarafından yürütülen değişim programlarının teşvik kapsamı dışında kalan ve bu Yönetmelikteki diğer
faaliyet türlerine girmeyen sistematik çalışmaları, şeklinde tanımlanmaktadır.
Yönetmelikte belirtildiği şekilde; Öğretim elemanının yaptığı araştırmanın ilgili olduğu kurumlarca
a) Önceden onaylı olması, başlangıcının belgelenmiş olması,
b) Çalışmanın sonuç raporunun aynı kurumlarca tescillenmiş olması gerekmektedir.
Yönetmelikte tanımlandığı üzere “Araştırma”
a) Herhangi bir proje kapsamında yürütülmemiş,
b) En az üç ay süreyle yapılmış
c) Eski bilgileri test etmeye,
d) Bir problemi çözmeye veya analiz etmeye,
e) Bir teoriyi geliştirmeye,
f)

Yeni bir teori ortaya koymaya,

g) Yeni bilgi, uygulama, teknoloji veya yaratıcı eser üretmeye yönelik,
h) Süreçleri raporlaştırılmış,
i)

Yükseköğretim

Kurulu ve

yükseköğretim

kurumları tarafından yürütülen değişim

programlarının teşvik kapsamı dışında kalan ve
j)

İlgili Yönetmelikteki diğer faaliyet türlerine girmeyen sistematik çalışmalar, olmak zorundadır.

Buna göre fakültemiz öğretim elemanları tarafından yukarıda yapılan tanıma uyan münferit
araştırma çalışmaları için yılsonunda Dekanlığımıza verecekleri akademik teşvik müracaatlarında
değerlendirme yapılabilmesi için yapılan araştırmalarda aşağıdaki yolun izlenmesi gerekecektir.

1) Yapılmakta olan veya yapılacak araştırmalar için EK 1 de belirtilen müracaat formunun
doldurularak Dekanlığımıza etik kurul onayıyla birlikte müracaat edilmesi.
2) Müracaat formunun Dekanlık gelen evrak kayıtlarına geçtikten sonra Dekanlık bünyesinde
yer alan Bilimsel Araştırmaları Koordinasyon ve Geliştirme Kurulu’na (BAK-GK) sevk edilmesi.
(http://tip.ikc.edu.tr/sayfa/bilimsel-arastirmalari-koordinasyon-ve-gelistirme-kurulu)
3) Bilimsel Araştırmaları Koordinasyon ve Geliştirme Kurulu tarafından Müracaat formunun
değerlendirilmesi ve yönetmelikte geçtiği şekilde araştırmanın onaylanması ve araştırmanın
başlangıcının kurul kayıtlarına geçirilerek Araştırma yürütücüsüne “başvuru onay formu” (EK
2) düzenlenerek verilmesi.
4) Araştırma bittikten sonra araştırma çalışmasının sonuç raporunun EK 3 de belirtilen
araştırma çalışması sonuç rapor formunun doldurularak Dekanlığa müracaat edilmesi.
5) Araştırma çalışması sonuç rapor formu yazısının dekanlık gelen evrak kayıtlarına geçtikten
sonra Bilimsel Araştırmaları Koordinasyon ve Geliştirme Kurulu’na (BAK-GK) sevk edilmesi.
6) Bilimsel Araştırmaları Koordinasyon ve Geliştirme Kurulu tarafından Araştırma çalışması
sonuç rapor formunun değerlendirilmesi ve yönetmelikte geçtiği şekilde Çalışmanın sonuç
raporunun tescillenmesi ve Araştırma yürütücüsüne “araştırma sonuç raporu onay formu”
(EK 4) yazısının teslim edilmesi. EK1, EK2, EK3 ve EK4 için Tıklayınız.

Ayrıntılar;
Yapılacak araştırmalar için EK 1 de belirtilen müracaat formunun veya Araştırma çalışması sonuç
rapor

formunun

Bilimsel

Araştırmaları

Koordinasyon

ve

Geliştirme

Kurulu

tarafından

değerlendirilmesinde eksiklikler veya sorunlar var ise Kurul yapılan araştırmayı eksiklerinin
tamamlaması için araştırmacıya geri iade etmeye yetkisine sahiptir (Bu hususta kurul bağımsız ve
özgürce karar verme yetkisine sahiptir).

Bu prensip kararlar; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte kurulu tarafından
onaylanmıştır.
Tarih: …….. / …… / 2016

