ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (Ar-Ge) KOMİSYONU YÖNERGESİ
Amaç:
Madde 1.
Bu yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma
Geliştirme Komisyonu’nun yapısını, çalışma şeklini ve görevlerini tanımlamaktır.
Kapsam:
Madde 2.
Bu yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışma şeklini
Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri
kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16 ncı
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır
Tanımlar:
Madde 4.
Bu yönergede geçen;
Ar-Ge: Araştırma geliştirmeyi
Komisyon: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Geliştirme
Komisyonunu
ÇOMÜ: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,
Tıp Fakültesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesini,
Dekan: ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanını,
Akademik personel: ÇOMÜ Tıp Fakültesi akademik personelini,
Öğrenci: ÇOMÜ Tıp Fakültesi öğrencisini,
YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nı ifade eder.
Komisyonunun oluşturulması;
Madde 5.
a. Ar-Ge komisyonu üyeleri biri dekan yardımcısı olmak üzere fakülte akademik personeli arasından
Ar-Ge tecrübesi dikkate alınarak, toplam dokuz (9) üye Dekan tarafından görevlendirilir ve komisyon
başkanı dekan tarafından belirlenir.
b. Komisyon üyeleri iki yıl süre ile görev yapar.
c. Görev süresi dolan üye yeniden komisyonda görev alabilir.
d. İhtiyaç görülmesi halinde dekan komisyon üyelerinin görevlendirilmesinde değişiklik yapabilir.
e. Öğrencinin talebi ve dekanlığın görevlendirmesi ile öğrenci/ler de komisyon üyesi olabilir.

Komisyonun yetki, görev ve sorumlulukları:
Madde 6.
a. Fakültenin Ar-Ge potansiyelini belirlemek ve yıllık olarak gelişimleri raporlamak.
b. Fakültenin Ar-Ge hedeflerinin belirlenerek bu hedef için gerekli altyapı ve eğitim
ihtiyaçlarını saptamak
c. Akademik personelin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmede yaşadıkları sorunları ve bunlara
ilişkin çözüm önerilerini belirlemek
d. Ulusal ve uluslararası Ar-Ge desteklerinin takip edilerek fakültemizdeki uygun birimlerin
katılımlarını teşvik etmek
e. Yerel ve ulusal sanayi-üniversite desteği arayan kurumların fakültede ilgili birimlerle
işbirliğini teşvik edici planlamalar yapmak
f. Üniversite Proje Koordinasyon Merkezi ile fakültenin ilişkilerini güçlendirici planlamalar
yapmak, bu birimin faaliyetlerine fakültedeki araştırmacıların katılımını teşvik edici
planlamalar yapmak
g. Diğer üniversitelerdeki benzer birimlerle işbirliği ve ortak toplantı düzenlenmesini
planlamak
h. Teknopark, Teknoloji Transfer ofisleri gibi Ar-Ge faaliyetleri destekleyici birimlerin
fakülte içinde tanıtım ve işbirliğini arttırıcı faaliyetler planlamak
i. YÖK ve diğer kurumların Ar-Ge ile ilgili istediği raporların hazırlanması sağlamak
j. Öğrencilerinin yürütülmekte olan Ar-Ge çalışmalarına katılımlarını özendirecek, araştırma
yapma deneyimini kazandıracak ve bu kapsamda öğrenci ve akademik personelin bir araya
gelebilmesini sağlayabilecek planlamalar yapmaktır.
Komisyonun çalışma esasları:
Madde 7.
a.Komisyon yılda en az altı kez üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.
b.Üst üste mazeretsiz üç toplantıya katılmayan komisyon üyesinin üyeliği düşmüş olur.
c.Komisyon başkanı toplantı kararlarını ve bu kapsamda yapılan çalışmaları bir rapor halinde
dekanlığa sunar.
Yürürlük:
Madde 8.
Bu yönerge ÇOMÜ Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 9.
Bu yönerge hükümlerini Tıp Fakültesi adına Dekan yürütür.

