EGE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GRUPLARI
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Ege Üniversitesi bünyesinde oluşturulan
araştırma gruplarının çalışma usul ve esasları ile araştırma gruplarının oluşturulma şeklini
belirlemektir.
Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslarda geçen;
a) Üniversite: Ege Üniversitesi
b) Araştırma Grubu: Ege Üniversitesinde görev yapan bir öğretim elamanı başkanlığında
kurulan, en az iki üyeden oluşan Üniversite içi veya dışından aynı veya farklı disiplinlerden öğretim
elamanı ve/veya araştırmacılar ile bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla kurulan bir araştırma
topluluğunu,
c) Rektör Yardımcısı: Üniversite Araştırma-Geliştirme konularından sorumlu Ege
Üniversitesi Rektör Yardımcısını,
ç) Grup Başkanı: Araştırma grubu başkanını,
d) AVESİS: Ege Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemini,
e) Ege Üniversitesi SSO: Ege Üniversitesi Bilgi Sistemini,
f) EBİLTEM: Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,
g) Komisyon: Araştırma Grubu başvurularını değerlendiren en az 3 üyeden oluşan Araştırma
Grupları Koordinasyon Komisyonunu
h) AVESİS Araştırma Grupları Modülü: Araştırma gruplarına kendileri tarafından yönetilen,
dinamik web sayfaları sağlayarak grupların görünürlükleri ve tanınırlıklarını önemli düzeyde artıran
AVESİS modülünü,
ifade eder.
Araştırma Grupları Koordinasyon Komisyonunun Teşkili
Madde 3- (1) Komisyon, Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün
önerisi ve ilgili Rektör Yardımcısı onayı ile en az 2/3’ü öğretim üyesi olmak üzere üç ve daha fazla
üyeden oluşur.
Araştırma Grubu Teşkili
Madde 4- (1) Ege Üniversitesi araştırma grupları belirli bir konu üzerinde ortak akademik
faaliyetler yürütmekte olan en az iki üyeden oluşur.
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(2) Aynı adla birden çok araştırma grubu kurulamaz.
(3) Her grubun araştırma alanını simgeleyen bir logosu bulunur.
(4) Araştırma grubu başvuruları AVESİS Araştırma Grupları Modülü üzerinden grup başkanı
tarafından yapılır. Grup başkanı Ege Üniversitesi Bilgi Sistemi aracılığı ile AVESİS kişisel
sayfasına giriş yaparak Çevrimiçi İşlemler/Başvurular sekmesinden Araştırma Grubu Web Sayfası
oluşturulur..
(5) Oluşturulan web sayfası EBİLTEM tarafından değerlendirilir ve varsa eksikliklerin
giderilmesi için ilgili öğretim elemanı ile irtibata geçilir. Eksikleri tamamlanan/bulunmayan grup
önerilerinin

akademik

açıdan

değerlendirilmesi

için

Araştırma

Grupları

Koordinasyon

Komisyonuna sunulur. Komisyonda değerlendirilerek oy çokluğu ile olumlu görüş bildirilen
başvuru taleplerinin son hali Rektör Yardımcısının onayına sunulur ve web sayfası yayına geçer
Araştırma Grubu Toplantıları
Madde 5- (1) Araştırma grupları 6 ayda bir olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Toplantı
tutanak altına alınarak alınan kararlar grup başkanı tarafından Komisyona iletilir.
Değerlendirme
Madde 6-(1) Komisyon grupların performans değerlendirmesini yapıp üst yönetime bilgi
arzında bulunur. Komisyon gerektiğinde ilgili gruplara faaliyetlerini artırmaları için önerilerde
bulunur, grupların tanıtımı için çalışmalar yapar.
(2) Grupların yıllık değerlendirmesinde her bir grubun devam eden en az bir projesi olması ve
her yıl grubun kurulum amacı doğrultusunda yapılmış bir bilimsel yayını olması beklenir.
(3) Yıllık değerlendirme sonucu gerekli koşulları sağlayamayan gruplar AVESİS’te pasif
konuma alınır. Pasif konumda olup çalışmalarına devam eden ve gerekli koşulları sağlayan gruplar
tekrar etkin hale getirilir.
(4) Araştırma Grubu Başkanı onayı ve grubun çoğunluk kararı ile araştırma grubu
sonlandırılabilir.
İnceleme, Bilgi ve Belge İsteme
Madde 7- (1)Komisyon grupların performans değerlendirmesini yapmak ve ulusal ve
uluslararası yayın organlarında tanıtımını sağlamak amacıyla bilgi ve belge isteyebilir. Söz konusu
bilgi ve belgeler grup rızası olmadan yayımlanamaz.
Yürürlük
Madde 8- (1) Bu Usul ve Esaslar Ege Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
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Madde 9- (1) Bu Usul ve Esasları Ege Üniversitesi Rektörü Yürütür.

1-

Yönergenin kabul edildiği Senato Kararının;
Tarihi
Sayısı
08/07/2021
15/3
Yönergede Değişiklik Yapan Yönergelerin kabul edildiği Senato Kararının;
Tarihi
Sayısı
…/…/…
…/…
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