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Toplantı Tarihi 16.05.2019 Toplantı Sayı No: 2019/1 

Toplantı Başlangıç Saati 20:30 

Toplantı Bitiş Saati 21:30 

Toplantıyı Düzenleyen BAİBÜ Kalite Koordinatörlüğü ARGE Komisyonu 

Görüşülen Konular (Gündem):  
1. Alt Komisyon başkanı seçilmesi 
2. 2019 yılı için yol haritası yapılacak eylemleri için; 

a) 2019-2023 Stratejik planda Ar-Ge alanındaki, Politika, strateji, hedefler ve performans göstergeleri ne? 
(Hangilerinin revizyona ihtiyacı var?) 

b) 2019 yılı içinde Kurumun Araştırma ve Geliştirme Politikası geliştirilmesi-revizyonu-iyileştirilmesi, AR-Ge için 
bu politikaya uygun stratejilerin geliştirilmesi, stratejilerin hedeflerinin belirlenmesi, performans 
göstergelerinin belirlenmesi ilk hedef. Bunun için 15 AR-GE merkezi müdürleri, TTO ve BAP ile birlikte, 2019-
2023 BAİBÜ stratejik planında atıfta bulunulan 10.kalkınma planında verilen politikalara uygun politika, 
strateji, hedef oluşturulması üzerinde çalışılacak  

c) 2017 KGBR de Ar-Ge ile ilişkili iyileştirmeye açık yanlar. 
d) AR-Ge’ye daha çok dış kaynak nasıl sağlanabilir? (detayı ek-1 deki tabloda) 
e) Toplumsal Yararı olan çalışma sayısı nasıl artırılabilir? 
f) AR-Ge merkezlerinde yapılan topluma dönük faaliyetler; bunların toplumda kullanım oranı? 
g) Araştırma ve geliştirme alanında daha iyi bir takip (elektronik) nasıl kurulabilir?  
h) İnterdisipliner çalışmalar nasıl artırılabilir? 

Alınan Kararlar: 

1. ARGE Komisyonu başkanlığına oybirliği ile Prof. Dr. Mustafa YAMAN seçildi.  
2.  Prof. Dr. Mustafa YAMAN başkanlığında yapılan 2019 Yılı Yol Haritasını tespit içerikli toplantıda, öncelikli 

olarak Kurum bünyesindeki araştırma merkezlerinin imkan ve kapasitelerinin gözden geçirilmesi; yerel, 
bölgesel ve ulusal kalkınma planlarında teşvik edilen alanlarda üretime dönük projeler merkezinde revizyona 
ihtiyacı olan araştırma merkezlerinde gerekli revizyonun boyutlarının tespit edilmesi, son aşamada ise 
yapılaması kararlaştırılan revizyonun planlanması çalışmalarına başlanılması karara bağlanmıştır.   

3. BETUM ve YENİGIDAM’ın akreditasyon başvurusu için gerekli çalışmalara başlamaları için teşvik edilmesi  
4. Araştırma merkezlerindeki müstakil imkanların merkezi bir laboratuvar çerçevesinde birleştirilmesine dönük 

sürecin planlanıp en kısa sürede yürürlüğe konulmasına yönelik ivedi bir çalışmanın başlatılması 
5. Kurum dışı proje kaynaklarının nicelik ve nitelik açısından arttırılmasını sağlamak amaçlı eğitim, seminer ve 

teşvik imkanlarının amaca matuf olarak çok daha verimli ve sonuç alacak şekilde olacak şekilde yeniden 
planlaması  

6. İlgili anabilim dallarındaki doktora tezlerinin imkanlar ölçüsünda KUSİ organizyonu çerçevesinde 

planlanmasına yönelik gerekli alt yapı ve koordinasyon çalışmalarına başlanılması oybirliğe ile karara 
bağlanmıştır.  

 
 

Mustafa Yaman  
(Rektör Yardımcısı, BAP Komisyonu 

Başkanı) 

Ekrem Gürel 
(Kalite Kom.Üyesi) 

Ömer Özyurt 
(Kalite Kom.Üyesi) 

 

Mustafa İmren 
(Kalite Kom.Üyesi) 

 
Ömer Başkan 
(Kalite Kom. Ar-Ge Alt Kom. 
Üyesi) 

Fatih Türkoğlu (i; BAP)  

 

Tutanağın hazırlanma tarihi 16. 05.2019 

Tutanağı Hazırlayan Doç. Dr. Ömer BAŞKAN 

Toplantıya Katılmayanlar(*,**): Toplantıya Diğer Katılım Sağlayanlar  
(El yazısıyla İsim/Soyisim---------------------- imza) 
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