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 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ  

STRATEJİ GELİŞTİRME ve ARAŞTIRMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ  

YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kadir Has Üniversitesi Strateji Geliştirme ve 

Araştırma Koordinatörlüğü’nün amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, 

bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- (1) İşbu Yönerge, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan 

Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğü’nün amaçlarına, faaliyet alanlarına, 

yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu Yönerge, 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

7/1(d)(2) ve 14. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.   

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen, 

a) STRAR: Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğünü, 

b) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü, 

c) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğü’nün Amacı ve Faaliyetleri 

 

Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğü’nün Amacı 

Madde 5- (1) Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğü’nün kuruluş amacı, bir 

akademik kurumun asli görevleri olan araştırma, eğitim-öğretim ve başta yayım olmak 

üzere toplumla etkileşim faaliyetlerinin birbirleriyle  koordineli bir şekilde yönetilmesinde 

Rektörlüğe destek sağlamaktır.  

 

Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğü’nün Faaliyetleri 
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Madde 6- (1) Strateji Geliştirme ve Araştırma Koodinatörlüğü’nün, Kadir Has 

Üniversitesi’nde strateji geliştirme ve araştırma-yayın olmak üzere iki temel faaliyet alanı 

bulunmaktadır. Bu kapsamda STRAR, söz konusu faaliyetlerin en etkin biçimde 

yürütülmesi amacına yönelik strateji ve politikaları belirleyerek, birimler arasında 

koordinasyonu sağlamak üzere akademik çerçevede görev yapan bir yönetim birimidir. 

(2) STRAR’ın strateji geliştirme faaliyetleri konusundaki görevleri aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir: 

(a) Kadir Has Üniversitesi akademik ve idari birimlerinden gelen verilerin derlenmesi, 

güncellenmesi ve değerlendirilmesi. 

(b) Dünya’da ve Türkiye’deki yükseköğretimde kaydedilen yeni gelişmeler ve eğilimler 

ile yasal ve idari değişikliklerin izlenerek yararlanılması, 

(c) Yükseköğretim stratejileri konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen 

toplantılara iştirak edilerek Üniversitenin temsil edilmesi, 

(d) Kadir Has Üniversitesi’nin geleceği ile ilgili temel ve ayrıntılı strateji ve politikaların 

belirlenmesi, üst yönetim ile paylaşılması ve periyodik olarak güncellenmesi. 

(e) Kadir Has Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun ve Mütevelli Heyeti’nin onayından 

geçmiş bulunan stratejilerin hayata geçirilmesi ve uygulanmasında Rektörlüğün 

desteklenmesi, karşılaşılan sorunlara ilişkin çözümler sunularak faaliyetlerin 

denetlenmesi, 

(f) Kadir Has Üniversitesi’nin özellikle araştırmaya yönelik gelir kaynaklarının 

çeşitliliğinin artırılmasında ve üniversitenin ana varlık fonlarının en iyi şekilde 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde Rektörlüğü destekleyici çalışmalar yapılmasıdır.  

(3) STRAR’ın araştırma ve yayın faaliyetleri konusundaki görevleri aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir: 

(a) Kadir Has Üniversitesi’nin araştırma potansiyelini artırmaya yönelik imkân ve 

kapasitenin belirlenmesi, üniversite bünyesinde disiplinler ve bölümler arası bilgi 

paylaşımı ve takım çalışmasının artırılmasına yönelik araştırma ortamının 

oluşturulması, 

(b) Proje yönetimi konusunda; fon imkanlarının araştırılarak duyurulması, ilgili bölümlere 

yönlendirilmesi, yürütülen proje süreçlerinin denetlenmesi ve düzenli olarak 

raporlanmasının sağlanması ve değerlendirilmesi, 

(c) Kadir Has Üniversitesi bünyesindeki araştırma ve uygulama merkezlerinin 

faaliyetlerinin düzenli aralıklarla değerlendirilmesi, etkinlik ve projelerinin izlenmesi 

ve süreçlerin iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunarak uygulanmasına destek 

sağlanması, 

(d) Kadir Has Üniversitesi akademik birimlerinin bilimsel-teknik çıktılarının 

koordinasyonu ve teşvik edici uygulama stratejilerinin geliştirilmesi, 

(e) Lisansüstü programların içeriklerinin paydaşlarla (enstitüler, akademik ve idari kadro 

ve öğrenci temsilcileri, v.b.) değerlendirilmesi, güncellenmesi ve lisansüstü 

öğrencilerinin araştırmaya entegrasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalara 

destekte bulunulması, 

(f) Araştırmaya yönelik misafir bilim insanlarının üniversiteye çekilerek akademik 

personelle birlikte çalışma yapılıp çıktı elde edilmesi doğrultusunda girişimlerde 

bulunarak koordinasyonun sağlanmasıdır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
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Son Hükümler 

Yürürlük 

Madde 7- (1) Bu Yönerge Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 6 

Haziran 2012 itibariyle  yürürlüğe girer.  

Yürütme 

Madde 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 


