
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ  

PROJE ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

YÖNERGESİ 

 

AMAÇ 

Madde 1 - Bu Yönerge Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulan ve 2’inci 

maddede kapsamı belirtilen Proje, Araştırma Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğünün, 

çalışma esaslarının belirlenmesi ile Üniversite içinde işbirliği ve koordinasyonun sağlanması 

amacı ile hazırlanmıştır. 

KAPSAM 

Madde 2 - Bu Yönerge, Kastamonu Üniversitesi tarafından desteklenen araştırma, geliştirme, 

uygulama, eğitim ve danışmanlık projeleri ile aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşların talep 

ve destekleri doğrultusunda Üniversitemiz personelleri tarafından gerçekleştirilecek araştırma, 

geliştirme, uygulama, eğitim ve danışmanlık projelerinin belirlenmesi, desteklenmesi, 

hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, incelenmesi, izlenmesi, raporlanması ve 

sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar. 

a) TÜBİTAK Projeleri, 

b) Bakanlık Projeleri, 

c) Avrupa Birliği, diğer yabancı devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarının projeleri, 

d) Yerli ve yabancı özel kurum ve sivil toplum kuruluşlarının projeleri, 

e) Yukarıda sayılanların dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarının projeleri, 

f) Üniversite içinde geliştirilen ve desteklenen araştırma projeleri ve programları. 

DAYANAK 

Madde 3 - Bu Yönerge, 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü 

maddesi ve Kastamonu Üniversitesi tarafından çıkarılan yönetmelik ve yönergelerde yer alan 

esaslara dayanılarak hazırlanmıştır. 

TANIMLAR 

Madde 4- Bu Yönergede geçen; 

a) PAGUK  : Proje Araştırma Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğünü 

b) Bölüm Başkanı : Kastamonu Üniversitesi Bölüm Başkanlarını 

c) Dekan  : Kastamonu Üniversitesinin Fakülte Dekanlarını 

d) Koordinatör : PAGUK Koordinatörünü 

e) Müdür  : Kastamonu Üniversitesi Enstitü Müdürlerini 

f) Rektör Yardımcısı : Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcılarını  

g) Rektör  : Kastamonu Üniversitesi Rektörünü 

 

 

 



PAGUK FAALİYET ALANLARI 

Madde 5-  PAGUK, bu Yönergenin 1’inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek 

üzere aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunur: 

a) PAGUK Eğitim, Danışmanlık ve Yayın Faaliyetleri;  

1- Öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teşvik etmek, proje hazırlama ve uygulama 

aşamasında teknik konularda destek vermek, 

2- Yurt içi ve yurt dışından Üniversiteye talepte bulunan kurum ve kuruluşlara, imzalanacak 

protokol dâhilinde proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri konusunda kurumsal 

danışmanlık hizmetleri sunmak, 

3-  Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak ve bilgilendirme 

hizmetleri vermek, 

4-  Ulusal ve Uluslararası proje ve programların teknik destek ihalelerine başvurmak, ihale 

dosyalarını hazırlamak, 

5- Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda danışmanlık birimleri 

oluşturmak, 

6- Koordinatörlüğün çalışma alanına giren konularla ilgili olarak panel, konferans, çalıştay, 

seminer, sempozyum, tanıtım etkinlikleri, kongre, toplantılar düzenlemek ve bu amaçla 

konuyla ilgili proje uzmanlarını, proje finansman kuruluşlarının teknik temsilcilerini ve 

akademisyenleri bu çalışmalara davet etmek, 

7- Kastamonu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve diğer birimler 

ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak, 

8- Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapılmasını 

teşvik etmek. 

b) PAGUK Proje Yönetimi Faaliyetleri; 

1- Ulusal ve Uluslararası projelerin değerlendirilmesi, başlatılması, izlenmesi, 

raporlandırılması ve sonlandırılmasını takip edecek akademisyenleri görevlendirmek, 

2- Ulusal ve Uluslararası proje pazarları organize etmek, 

3- Üniversitenin sosyal, bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak. 

c) PAGUK Diğer Faaliyetleri; 

1-Öğretim elemanlarının çalışma alanlarına ve Üniversitede gerçekleştirilmiş ve 

gerçekleştirilecek projelere ilişkin veritabanları oluşturmak, bu bilgileri ve proje çıktılarını 

PAGUK web sayfasında yayınlayarak, ilgili kişilerin bu bilgilere ulaşmasını sağlamak, 

2-PAGUK çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli sosyal 

etkinlikler düzenlemek ve ödüller vermek amacıyla Rektörlüğe teklifte bulunmak, 

3- Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları yayınlamak. 

PAGUK YÖNETİM ORGANLARI, GÖREVLERİ VE BİRİMLER 

Koordinatör 

Madde 6- Kastamonu Üniversitesi’nin stratejik planına ve bu Yönerge kapsamında belirtilen 

tüm araştırma, geliştirme, uygulama, eğitim ve danışmanlık projelerinin Yönerge hükümlerine 

uygun olarak proje öneri esaslarının belirlenmesi, desteklenmesi, hazırlanması, geliştirilmesi, 

yürütülmesi, incelenmesi, izlenmesi, raporlanması ile ilgili birimler arasında işbirliği ve 



koordinasyonun sağlanması ile teknik, idari, mali veya bilimsel sorunlarının tespiti, bu 

sorunların çözüm önerilerinin belirlenmesi, ilgili birim ve mercilere bilgi verilmesi vb. her 

türlü desteğin sağlanması ile ilgili çalışmalar Koordinatör tarafından yürütülür. PAGUK 

Koordinatörü Rektör tarafından atanır ve görev süresi üç yıldır. 

Üniversite Araştırma Kurulu (KÜAK) 

Madde 7- Üniversite Araştırma Kurulu, PAGUK’un en üst karar organı olup, Kastamonu 

Üniversitesi'nin stratejik planına uygun olarak Üniversite'deki araştırma ortamının ve 

disiplinlerarası çalışmaların belirlenmesi ile geliştirilmesinin teşvik edilmesini, öğretim 

elemanı kadrosunun ve öğrencilerin araştırma çalışmalarının yaygınlaştırılmasını, bilim ve 

sanat ürünleri ile kültürel etkinliklerin geliştirilmesini ve uygulama projelerinin teşvik 

edilmesini, ulusal ve uluslararası boyutlarda Üniversite'nin proje faaliyetlerinin nitelik ve 

nicelik yönünden etkinliğinin arttırılmasını, ilgili Fakülte, Bölüm, Akademik Birim, Enstitü 

ve Merkezlerin Yönerge kapsamında koordinasyonu ile Üniversite düzeyinde işbirliğini 

sağlar. 

Bu Kurul aşağıda belirtilen üyelerden oluşur: 

a) Rektör (Kurul’un başkanıdır) 

b) Rektör Yardımcıları 

c) Enstitü Müdürleri 

d) Koordinatör 

e) Proje Yönlendirme Komisyonu Üyeleri  

f) Fakülte Dekanları  

KÜAK akademik yıl başlangıcı ve bitişinde olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.  

KÜAK’ın görevleri; 

a) Her akademik yıl başlamadan önce yapılan toplantı ile üniversite stratejik planına uygun 

olarak akademik yıl içinde uygulanması öngörülen araştırma stratejilerini belirlemek ve 

Rektör onayına sunarak, kabul edilen araştırma stratejilerini ve bütçelerini üniversiteye 

duyurmak, 

b) Her akademik yıl sonunda toplanarak, akademik yıl içinde Yönerge kapsamında yürütülen 

tüm proje ve çalışmaları nitelik, nicelik ve bütçe ölçütleri ile değerlendirerek sonuçlarını 

Rektör’e rapor halinde sunmak, 

c) PAGUK Yönetim Kurulunun projeler ile ilgili önerilerini değerlendirmek ve Rektör 

görüşünü alarak nihai karara bağlamak, 

d) Bu Yönergede belirtilen diğer görevleri yerine getirmek. 

PAGUK Yönetim Kurulu 

Madde 8-   1- Yönetim Kurulu, koordinatör ile koordinatörün üniversitenin öğretim 

elemanlarından göstereceği 14 aday arasından Rektör tarafından seçilecek yedi (7) Proje 

Yönlendirme Komisyonu üyesinden olmak üzere toplam sekiz (8) kişiden oluşur. Yönetim 

Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. 

2- Yönetim Kurulu, Koordinatörün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Yönetim 

Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer. 

3- Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği 

halinde Koordinatörün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. 



4- Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan, mazeretsiz 

olarak üç kez üst üste katılmayan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen 

üyelerin yerine, yenileri görevlendirilir. 

PAGUK Yönetim Kurulunun görevleri 

a)  PAGUK’ un çalışmaları ile ilgili projelerin incelenmesi, onaylanması ve uygulanmasını 

sağlamak, 

b) Proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde 

yürütmek üzere uygulama ve araştırma komisyonları ile birim ve proje grupları oluşturmak, 

c) PAGUK’ un yıllık çalışma ve faaliyet programlarını incelemek, bütçesini, gündemindeki 

projeleri inceleyerek karara bağlamak ve koordinatörün onayına sunmak, 

d) PAGUK’ un personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın 

konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak, 

e) PAGUK’ un genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Proje Yönlendirme 

Komisyonu Üyeleri tarafından yapılan önerileri karara bağlamak. 

Proje Yönlendirme Komisyonu  

 Madde 9- Proje Yönlendirme Komisyonu, koordinatör ile koordinatörün üniversitenin 

öğretim elemanlarından göstereceği 14 aday arasından Rektör tarafından üç yıllığına seçilecek 

yedi (7) üyeden meydana gelir. Görevleri şunlardır: 

a)  Proje danışmalığı vermek, 

b) Ulusal ve Uluslararası proje ve programların teknik destek ihalelerine başvurmak, ihale 

dosyalarını hazırlamak, 

c) Yurt içi ve yurt dışından Üniversiteye talepte bulunan kurum ve kuruluşlara, imzalanacak 

olan protokol dâhilinde proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri konusunda 

kurumsal danışmanlık hizmetleri sunmak, 

d) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda konunun uzmanlarından oluşan 

danışmanlık birimleri oluşturmak, 

e) Koordinatörlüğün çalışma alanına giren konularla ilgili olarak panel, konferans, çalıştay, 

seminer, sempozyum, tanıtım etkinlikleri, kongre, proje pazarı gibi bilimsel toplantılar 

düzenlemek ve bu amaçla konuyla ilgili proje uzmanlarını, proje finansman kuruluşlarının 

teknik temsilcilerini ve akademisyenleri bu çalışmalara davet etmek, 

f) Yapılandırılmış yüz yüze ve çevrimiçi seminerler düzenlemek, 

g) Basılı, ya da sanal kaynaklara kolay erişim olanağı sağlamak, 

h) Projelerle ilgili önemli gelişme ve tarihlerden Üniversite personelini haberdar etmek, 

ı) Nitelikli Projeler üretme amacıyla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar 

oluşturmak. 

Alan Uzmanları Birimleri 

Madde 10- 1-Birimler, PAGUK’ un amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli 

görülen konularda Yönetim kurulu tarafından oluşturulur.  

2-Birimler Yapılacak çalışmaların niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkez 

çalışanları ve bu konuda uzman kişilerden oluşturulabilir. Merkez birimlerinin görev süreleri 

Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan birim, gerçekleştirdiği 

faaliyetlerle ilgili raporu koordinatöre sunar. 



ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 

Personel ihtiyacı 

MADDE 11 − Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 

üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 12– Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 13 − Bu Yönerge senato onay tarihi itibari ile yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14 − Bu Yönerge hükümleri Kastamonu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 


