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T.C. 

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TAKIMLARI HAKKINDA  

USUL ve ESASLAR 
 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yetkili Komisyon  
 
 
Amaç ve Kapsam 
MADDE 1– (1) Bu düzenlemenin amacı, Üniversitenin araştırma kapasitesinin geliştirilmesi 
adına araştırma takımlarının kurulması ve desteklenmesi için uygulanacak usul ve esaslar ile 
araştırma takımı kimliği kazanmak ve sürdürmek için gereken asgari ölçütleri belirlemektir. 

 
Tanımlar 
MADDE 2– (1) Bu usul ve esaslarda geçen; 

a) Yaşar Üniversitesi Mensubu: Yaşar Üniversitesi’nde çalışmakta olan tam zamanlı 
akademik personel ile Araştırma Merkezlerinde görevli araştırma uzmanları ve Yaşar 
Üniversitesi yüksek lisans veya doktora öğrencisi veya mezunu olan kişileri, 

b) WoS Atıf Endeksi (WoS): Clarivate Analytics’in derlediği Web of Science tarafından 
taranan Science Citation Index Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index 
(SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI)’den oluşan ve güncel halinin 
TÜBİTAK tarafından ilan edildiği uluslararası dergiler listesini ve taranan diğer 
bilimsel dokümanları,  

c) Scopus Atıf Endeksi (Scopus): Elsevier Yayınevi’nin Scopus Veri Tabanı’nda yer alan 
Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri, Mühendislik ve Temel Bilimler ile 
Hukuk alanındaki dergiler listesini veya Clarivate Analytics’in derlediği Emerging 
Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranan dergiler listesini ve taranan diğer 
bilimsel dokümanları, 

d) Akademik Teşvik Yönergesi: Yaşar Üniversitesi Akademik Etkinliklere Katılımı 
Teşvik ve Yayın Ödülü Yönergesini, 

e) Komisyon: Araştırma Takımları Komisyonunu, 
ifade eder. 
 
Yetkili Komisyon 
MADDE 3– (1) Bu yönergeyle verilen görevler, Komisyon tarafından yerine getirilir. 
Rektör, Komisyona başkanlık yapar. Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı, 
Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
Müdürü Komisyonun daimi üyesidir. Rektör, farklı bilim dallarından olmak üzere, toplam 
üç asil ve bir yedek üyeyi iki yıl süreyle atar.  
(2) Komisyon, geçici alt komite ve komisyonlar kurabilir, uzman/hakem tayin edebilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Araştırma Takımlarının Kurulması ve Sürdürülmesi 

 
Başvuru Koşulları 
MADDE 5– (1) Bir araştırma grubunun Yaşar Üniversitesi Araştırma takımı olarak 
kimliklendirilmesi için gereken başvuru koşulları aşağıda sıralanmıştır: 
(a) En az iki Yaşar Üniversitesi tam zamanlı öğretim üyesinin takımda yer alması, takımın 
Yaşar Üniversitesi mensubu oranının en az %50 olması;  
(b) (a) bentinde belirtilen Yaşar Üniversitesi öğretim üyelerinin en az biri danışmanlığında 

i. ilgili araştırma alanında yüksek lisans tezini tamamlamış veya tez dersine 
kayıtlanmış, ilgili anabilim dalı tezli yüksek lisans programı bulunması durumunda 
Yaşar Üniversitesi öğrencisi olmak üzere, en az üç öğrencinin tez çalışmasını  
yürütüyor veya tamamlamış olması;  

veya  
ii. ilgili araştırma alanında doktora/sanatta yeterlik tezini tamamlamış veya tez dersine 

kayıtlanmış, ilgili anabilim dalı doktora/sanatta yeterlik programı bulunması 
durumunda Yaşar Üniversitesi öğrencisi olmak üzere, en az bir öğrencinin tez 
çalışmasını yürütüyor veya tamamlamış olması; 

(c) Son üç yıl içerisinde, ilgili araştırma alanında, Yaşar Üniversitesi adresli,  
i. en az dördü WoS tarafından taranan makale olmak üzere toplam sekiz Scopus 

tarafından taranan bilimsel döküman yayınlamış olması;  
veya  
ii. en az üç kamu destekli fonla desteklenen araştırma projesi başarıyla yürütülmüş veya 

yürütülüyor olması ve bu projelerdeki toplam Yaşar Üniversitesi kurum bütçe 
payının en az 1.000.000 ₺ olması. 

(2) Üniversite'ye yeni katılan veya lisansüstü programları son iki yıl içerisinde açılan 
alanlardaki akademisyenler birinci fıkranın (b) bentindeki koşuldan muaf tutulurlar. 
(3) Birinci fıkranın (c) bentindeki yayın koşullarında Akademik Teşvik Yönergesi’nde 
belirtilen eşdeğerlilikler geçerlidir. 
 
Başvuruların Değerlendirilmesi 
MADDE 6– ( 1 )  Başvuru koşullarını sağlayan Araştırma Takımı adayları son üç yıl 
içerisindeki araştırma temasına ilişkin akademik faaliyetlerini, araştırma takımı üyelerini 
ve üç yıllık araştırma planlarını özetleyen bir niyet mektubu hazırlayarak Komisyona sunar. 
(2) Komisyon başvuruları inceleyerek ve kimliklendirme, revizyon veya red kararı alır. 
(3) Revizyon verilen başvurular bir ay içerisinde tekrar değerlendirilir. 
(4) Kimliklendirme iki yıl için geçerlidir. 
 
Araştırma Takımı Kimliğinin Yenilenmesi 
MADDE 7– (1) Kimliklenen araştırma takımı her takvim yılının sonunda Komisyona 
faaliyet raporu sunar. 
(2) Bir araştırma grubunun Yaşar Üniversitesi Araştırma Takımı olarak kimliğine devam 
edebilmesi için   

a) En az iki tam zamanlı Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesinin takım üyesi olması, ve  
b) Son iki yıl içerisinde, ilgili araştırma alanında, Yaşar Üniversitesi adresli, 

i. en az ikisi WoS makale olmak üzere toplam dört Scopus bilimsel döküman 
yayınlamış; veya 

ii. en az bir kamu destekli fonla  desteklenen araştırma projesi başarıyla yürütülmüş 
veya yürütülüyor olması ve bu projelerdeki toplam kurum bütçe payının en az 
350.000 ₺ olması 

gerekir. 
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(3) Araştırma takımları, kimliklerini korumak üzere iki yılda bir Komisyon tarafından 
değerlendirilir ve gereğinde aynı süre ile bu kimlikleri yenilenebilir. 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Destekler 

 
Bilimsel Araştırma Projeleri 
MADDE 8– (1) Araştırma takımlarına Bilimsel Araştırma Projeleri başvurularında öncelik 
verilir.  
(2) Araştırma Takımları proje temelli çekirdek araştırma fonuna başvurabilirler. 
(3) Başvurular Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Kabul edilen 
projeler Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından izlenir. 
  
Yaşar Üniversitesi Doktora /Sanatta Yeterlik Bursiyeri Atanması 
MADDE 9– (1) Araştırma takımlarına faaliyet başarılarılarına göre Yaşar Üniversitesi 
Lisansüstü Eğitim Öğretim Burs ve İndirim Yönergesi 5 inci bölümünde tanımlanmış olan 
Yaşar Üniversitesi Doktora/Sanatta Yeterlik Bursu almış olan bursiyer  atanabilir. 
Araştırma Takımlarının bursiyer talep başvuruları Komisyon tarafından değerlendirilir ve 
olumlu bulunması durumunda Rektörlük makamına sunulur. 
 
Bilimsel Yayın Ödülü 
MADDE 10– (1) Akademik Etkinliklere Katılımı Teşvik ve Yayın Ödülü yönergesi 
uyarınca belirlenen kişisel ödül katkı payı hesaplanırken, araştırma takımı üyesi dış 
yazarlar hesaplama dışı tutulur.  
 
Araştırma Takımı Yetiştirme Programı 
MADDE 11 – (1) Araştırma takımı olma sürecinde destek isteyen gruplar, araştırma 
temasına ilişkin akademik faaliyetlerini, araştırma takımı üyelerini ve araştırma planlarını 
özetleyen bir niyet mektubu hazırlayarak Komisyona başvururlar. 
(2) Komisyon, kimliklendirilmiş araştırma takımı üyelerinden birini destek isteyen gruba 
mentör olarak atanmasını Rektörlük makamına önerir.  
(3) Komisyon, destek isteyen grubun sunduğu araştırma planınını değerlendirerek, destek 
isteyen gruba ilişkin çekirdek araştırma fonu başvurusu düzenler ve Rektörlük makamına 
sunar. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 
    
Yürürlük  
MADDE  12– (1) Bu usul ve esaslar, Yaşar Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilip 
Rektörlük makamı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 13- (1) Bu usul ve esaslar, Yaşar Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 
 
                         01.03.2022 tarihli Senato Toplantısında onaylanmıştır. 
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