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YÖNETMELİK
İstanbul Gel ş m Ün vers tes nden:
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel k, İstanbul Gel ş m Ün vers tes B l msel Araştırma Projeler Uygulama ve
Araştırma Merkez n n amaçlarına, faal yet alanlarına, yönet m organlarına, yönet m organlarının görevler ne ve
çalışma şekl ne l şk n usul ve esasları bel rlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, İstanbul Gel ş m Ün vers tes B l msel Araştırma Projeler Uygulama ve
Araştırma Merkez n n amaçlarına, faal yet alanlarına, yönet m organlarına, yönet m organlarının görevler ne ve
çalışma şekl ne l şk n hükümler kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel k, 4/11/1981 tar hl ve 2547 sayılı Yükseköğret m Kanununun 7 nc
maddes n n b r nc fıkrasının (d) bend n n (2) numaralı alt bend le 14 üncü maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) B l msel Araştırma Projeler (BAP) Kom syonu: Fen ve Mühend sl k, Sosyal Beşer ve İdar B l mler,
Sağlık B l mler , Güzel Sanatlar ve Spor B l mler Temel Alanlarını tems l edecek sayıda en az beş öğret m üyes nden
oluşan İstanbul Gel ş m Ün vers tes B l msel Araştırma Projeler Kom syonunu,
b) B l msel Araştırma Projes : Tamamlandığında sonuçları le alanında b l me katkı yapması, ülken n
teknoloj k, ekonom k, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen b l msel çer kl , yükseköğret m
kurumu ç ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılab lecek projeler
le b l m nsanı yet şt rme ve araştırma altyapısı kurma ve gel şt rme projeler n ,
c) Danışma Kurulu: Merkez n Danışma Kurulunu,
ç) Merkez (BAPMER): İstanbul Gel ş m Ün vers tes B l msel Araştırma Projeler Uygulama ve Araştırma
Merkez n ,
d) Müdür: Merkez n Müdürünü,
e) Rektör: İstanbul Gel ş m Ün vers tes Rektörünü,
f) Rektör Yardımcısı: Merkezden sorumlu Rektör Yardımcısını,
g) Ün vers te: İstanbul Gel ş m Ün vers tes n ,
ğ) Yönet m Kurulu: Merkez n Yönet m Kurulunu
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkez n Amaçları ve Faal yet Alanları
Merkez n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez n amaçları şunlardır:
a) Ün vers tede temel uygulamalı ve d s pl nler arası alanlardak araştırma ve gel şt rme faal yetler n merkez
b r organ zasyon çerçeves nde düzenlemek,
b) Ün vers te bünyes nde mevcut her türlü araç, gereç, c haz le b rl kte laboratuvar, uygulama ve araştırma
merkez ve benzer b r mler arasındak l şk lerde eşgüdümü sağlamak, ve araştırma/gel şt rme (AR-GE) olanaklarının
b r mler arası kullanıma açılmasını sağlamak,
c) Ün vers ten n tüm b r mler ndek araştırmacıların ver ml b r ortamda uygun şartlar altında çalışmalarını
sağlamak ve Ün vers tedek b l msel faal yetler n kal tes n artırmak,
ç) Ün vers te b r mler n n ortak ht yacı olan ler araştırma düzenekler n tem n ederek, Ün vers te bünyes nde
veya Merkeze bağlı olarak kurulan AR-GE b r mler nde ortak kullanıma sunmak,
d) AR-GE faal yetler n n ortak ht yaçları ç n altyapı oluşturmak, bu amaçla alet bakımı, onarımı, yapımı,
ayarı ve benzer h zmetler vereb lecek atölyeler kurmak,
e) B l m ve teknoloj alanında gel şmeye katkıda bulunmak, endüstr ye l şk n temel b l msel sorunları
çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşılab lecek araştırma
sorunlarına çözüm yolları aramak,
f) Ün vers teler, uygulama ve araştırma merkezler , sanay , kamu kurum ve kuruluşları le k ş ler n anal z
ht yaçlarını merkez n olanakları ölçüsünde karşılamak, sanay ve ün vers teler le d s pl nler arası ortak b l msel ve
teknoloj k projeler üret lmes n sağlamak,
g) Yurt dışındak ve yurt ç ndek kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında şb rl ğ yaparak yürütülen
b l msel araştırma proje çalışmalarını Merkez n bünyes nde toplayacak b r çalışma ortamı hazırlamak,
ğ) Patent, l sans anlaşmaları, teknoloj transfer g b konularda ayrı b r b lg lend rme ve destek b r m
oluşturarak Ün vers ten n proje yürütme potans yel n arttırmak,

h) B l m ve teknoloj alanında tanınmış araştırmacıların Ün vers te bünyes nde st hdam ed lmes ne yönel k
çalışmalar yapmak,
ı) Merkez bünyes nde gel şt r len b lg ve teknoloj n n mülk yet haklarının alınması ve gel r n Ün vers ten n
AR-GE etk nl kler nde kullanılması ç n çalışmalar yapmak,
) Endüstr yel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek ve uluslararası geçerl l ğ olan
standard zasyon ve sert f kasyon çalışmaları yapmak.
Merkez n faal yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez n faal yet alanları şunlardır:
a) Türk ye’n n kalkınmasına, gel şmes ne yardımcı olacak ve bölge ülkeler nden geleb lecek talepler ç n
b l msel ve teknoloj k araştırma, gel şt rme ve uygulama ç n gerekl laboratuvar alt yapısını hazırlayarak araç ve
gereçler n tem n n ve şlerl ğ n sağlamak,
b) Ün vers tedek , her türlü ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları le d ğer ülke
ün vers teler ndek araştırmacıların, araştırma ve gel şt rme çalışmalarına destek vermek, şb rl ğ n gel şt rmek, ulusal
ve uluslararası kamu le özel sektör kes mler n n ht yaç duydukları alanlarda karşılaştıkları sorunların bel rlenmes ne
ve çözümüne yönel k çalışmalar yapmak,
c) Çalışma alanına g ren araştırmaların yapılab lmes ç n gerekl laboratuvar, atölye, gözlem yerler ve d ğer
tes sler kurmak; Ün vers ten n çeş tl b r mler nde mevcut laboratuvar ve benzer tes slerden yaygın ve etk n b r
b ç mde yararlanılmasını sağlamak,
ç) İler anal z, test ve ölçme tekn kler le ölçme sonuçlarının yorumlanması konularında çeş tl yayınlar
yapmak, konferans, panel, kurs, sem ner, kongre ve b l msel toplantılar düzenlemek; yurt ç nde ve yurt dışında bu tür
etk nl klere katılmak; kütüphane, dokümantasyon merkez ve sanal laboratuvar kurmak ve bu alanlarda her türlü yayın
ve yayım faal yetler nde bulunmak,
d) D s pl nler arası alanlarla lg l yurt ç ve yurt dışı projeler hazırlamak ya da kamu kurum ve kuruluşlarıyla
şb rl ğ çer s nde çalışmalar yürütmek, destek sağlamak,
e) Sanay kuruluşlarının, d ğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının stekler doğrultusunda gerekl anal z ve
ölçümler yapmak, raporlarını düzenlemek ve yorumlamak,
f) Kamu ve özel sektör kuruluşları le uluslararası kuruluşlara ve k ş lere danışmanlık, uzmanlık, b l rk ş l k ve
benzer h zmetler vermek,
g) D s pl nler arası teknoloj ler n değerlend r lmes ve gel şt r lmes çalışmalarını yürütmek; dünyadak
gel ş m n zlemek ve yen gel şt r len b l msel b lg lerden yararlanmak,
ğ) Ürün, yöntem ve teknoloj ler standartlaştırmak ve kal te kontroller le lg l çalışmalar yapmak, bu
konularla lg l düzenley c şlemler n değ şt r lmes veya yen lenmes çalışmalarına katkıda bulunmak,
h) Merkez çalışmaları sonucu gel şt r len ürün ve teknoloj ler ç n patent almak, patent nceleme b r m
kurmak ve patentlerden ürün, üret m teknoloj ler gel şt rmek ve bunların uygulamasına katkıda bulunmak; Merkez n
gel şt rd ğ tekn kler , teknoloj transfer ve benzer yasal buluş haklarını ve uygulamalarını öncel kle yurt ç ht yacını
karşılamak suret yle yurt dışı kurumların da kullanımına sunmak,
ı) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle şb rl ğ yapmak ve bu merkezlerle b r program
çerçeves nde eleman değ ş mler n gerçekleşt rmek,
) Araştırma pol t kaları gel şt rmek ve lg l kuruluşlarla paylaşmak,
j) Arama konferansları ve çalıştaylar düzenlemek,
k) Ün vers te öğrenc ler n n farklı endüstr yel sektörlerde çalışab lecek b lg ve becer lerle donanımını
sağlamak, mühend sl k ve b l msel çalışmayı teşv k etmek, öğrenc ve b l m adamı adaylarının uygulama becer ler n
gel şt rmek,
l) Sektördek kuruluşların lg l sorunlarına yönel k araştırmalar, tasarımlar ve ncelemelerle b rl kte,
endüstr yel ölçekte deneyler yapmak ve araştırma, uygulama, eğ t m b r mler laboratuvarları kurmak ve şletmek,
m) Proje f k r pazarı türü altyapı kurmak ve şletmek, Ün vers tede gel şt r len b lg ve uygulama
yöntemler n n t car leşmes n desteklemek,
n) Eğ t m ve b lg lend rme faal yetler yürütmek ve bu amaçla gerekt ğ nde ulusal veya uluslararası b l msel ve
teknoloj k şb rl ğ de yaparak, h zmet ç eğ t m programları, kurslar, sem nerler, konferanslar, kongreler,
sempozyumlar, paneller, serg ler, fuarlar ve benzer toplantılar veya yarışmalar düzenlemek ve ödül vermek veya
başka kuruluşlarca düzenlenenlere b l msel, sanatsal ve görsel faal yetlere katılmak,
o) Halkı b lg lend rmek ç n medya kuruluşları le şb rl ğ yapmak, broşürler, k taplar, v deolar, basın
b ld r ler hazırlamak, çağrılı toplantılar düzenlemek,
ö) Laboratuvarların akred tasyonu ç n çalışmalar yapmak,
p) Rektör tarafından Merkez n amaçlarına uygun olarak ver len d ğer görevler yer ne get rmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez n Yönet m Organları ve Görevler
Merkez n yönet m organları
MADDE 7 – (1) Merkez n yönet m organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönet m Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Ün vers te öğret m üyeler arasından üç yıllığına görevlend r l r.
Görev süres b ten Müdür tekrar görevlend r leb l r. Müdür, Merkez n tüm faal yetler nden Rektöre karşı sorumludur.
Altı aydan uzun sürel Ün vers te dışı görevlend rmelerde Müdürün yer ne yen s Rektör tarafından görevlend r l r.
(2) Müdür, Merkez n, amaçları doğrultusunda düzenl olarak şley ş nden ve yönet m sorunlarının
çözülmes nden Yönet m Kurulu le beraber, Rektöre karşı sorumludur.
Müdürün görevler
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler şunlardır:
a) Yönet m Kurulunun gündem n hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak, Rektör Yardımcısı katılmadığı
zaman Yönet m Kuruluna başkanlık etmek ve Yönet m Kurulunun kararlarını uygulamak,
b) Merkez tarafından desteklenen araştırma projeler zlemek ve denetlemek,
c) Merkeze bağlı araştırma gel şt rme b r mler ndek mevcut tüm c haz ve gereçler n en yüksek ver mle
kullanımı le sağlıklı şley ş ve çalışma yönünde her türlü tedb rler almak ve uygulamak,
ç) Merkez n yıllık faal yet raporunu, öncek yıllarla kıyaslayarak düzenl olarak hazırlamak ve raporu Yönet m
Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak,
d) Merkez n f nans kaynaklarının gel şt r lmes ve bunların en uygun b ç mde kullanımı ç n g r ş mlerde
bulunmak,
e) Merkez, araştırma laboratuvarında görev alacak akadem k ve dar personel n görev tanımını bel rlemek,
ht yaçlarını gerekçeler yle b rl kte hazırlamak ve BAP Kom syonu ve Yönet m Kurulunun görüşünü de alarak Rektör
Yardımcısı aracılığıyla Rektörün onayına sunmak,
f) Merkez laboratuvarı ve AR-GE b r mler n n, Ün vers te elemanlarınca kullanımı, mesa saatler ç nde ve
dışında çalışma prens pler le lg l esasları bel rlemek,
g) Merkez n kısa, orta ve uzun döneml amaç ve pol t kaları le bunlara dayalı eğ t m, araştırma ve
danışmanlık programlarını hazırlamak ve Yönet m Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak,
ğ) Uygun gördüğü danışmanların ve Danışma Kurulu üyeler n n s mler n Yönet m Kurulunun görüş ve
onayına sunmak,
h) Kurum ç yazışmaları yapmak,
ı) Danışma Kurulunda bel rlenen görüş ve öner lerden uygun görülenler yürürlüğe koymak ve bunlardan
sağlanan yararlar konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak,
) Merkez n faal yetler yle l şk l yurt ç ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla temasa geçmek,
şb rl ğ yapmak ve usule uygun d ğer karşılıklı l şk ler gerçekleşt rmek,
j) BAP Kom syonu üyeler n Rektör Yardımcısı aracılığıyla Rektörün onayına sunmak,
k) Merkez n yıllık faal yet raporunu, Yönet m Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektör Yardımcısı
aracılığıyla Rektöre sunmak.
Müdür yardımcıları ve görevler
MADDE 10 – (1) Müdür, kend s ne çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönet m Kurulunu oluşturan üyeler
arasından üç yıl ç n k müdür yardımcısı görevlend r r. Müdür yardımcısı, Müdür le şb rl ğ ç nde Merkez n
etk nl kler n yürütür, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar.
(2) Müdür, kısa sürel ayrılmalarda yardımcılarından b r n vek l olarak bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan
fazla süremez.
Yönet m Kurulu ve görevler
MADDE 11 – (1) Yönet m Kurulu; Müdür, k müdür yardımcısı, BAP Kom syonu Başkanı ve BAP
Kom syonu üyeler arasından Rektör tarafından görevlend r len b r k ş yle b rl kte toplam beş üyeden oluşur. Gerekl
görülmes hal nde Rektör Yardımcısı Yönet m Kuruluna başkanlık eder. Yönet m Kurulu üyeler n n görev süreler üç
yıldır. Görev süres dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Ün vers te dışında görevlend r len b r üyen n yer ne aynı
usulle Rektör tarafından görevlend rme yapılır. Yönet m Kurulu, Müdürün çağrısı üzer ne üyeler n salt çoğunluğu le
en geç üç ayda b r toplanır ve kararlar oy çokluğu le alınır.
(2) Yönet m Kurulunun görevler şunlardır:
a) Merkez n b l msel, tekn k ve dar faal yetler n planlamak, yönet m ve çalışmaları le lg l konularda
kararlar almak; çalışma düzen n tesp t etmek, Merkezde çalışacak personel n n tel kler n bel rlemek; Merkezle lg l
plan ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak,
b) Danışma Kurulundan ve BAP Kom syonundan gelen tekl f ve öner ler ncelemek ve bu öner ler
doğrultusunda kararlar almak,
c) D ğer kurumlarla yapılacak şb rl ğ esaslarını bel rlemek,
ç) Merkeze bağlı olarak çalışacak AR-GE b r mler n ve bunlardan sorumlu olacak elemanları bel rlemek,
d) Rapor, proje tekl f ve benzer yazışmalar le Merkez n tüm faal yetler n değerlend rmek ve karara
bağlamak,
e) Mevcut mkânları değerlend rerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı kararlar almak,
f) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve araştırmaların lg l araştırıcı, tel f, patent, teknoloj transfer ve
benzer hukuk haklarına a t esasları, gel rler n dağılım ve kullanım şek ller n lg l mevzuata göre tesp t etmek,
g) Merkez n bünyes nde kurulab lecek bölüm ve grupları ve bunlarda görevlend r lecek adaylarla lg l olarak
Müdürün öner ler n ncelemek, Müdüre öner ve tavs yelerde bulunmak, Müdürün get receğ her türlü konuyu karara
bağlamak,
ğ) Yılsonu faal yet raporlarını hazırlamak, b r sonrak yıla a t çalışma programını değerlend rmek ve
sonuçlarını b r rapor hal nde Rektörlüğe sunmak.
Danışma Kurulu ve görevler

MADDE 12 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeler d r. Danışma Kurulu;
öğret m üyeler veya kurum dışı uzmanlar arasından Rektör tarafından üç yıl ç n görevlend r len en az yed , en çok on
b r k ş den oluşur. Danışma Kurulu, Rektör Yardımcısı başkanlığında yılda en az b r kez toplanır. Danışma Kurulu
üyeler n n görev süreler üç yıldır.
(2) Danışma Kurulunun görevler şunlardır:
a) Ün vers ten n b l msel ve teknoloj k potans yel n n artırılmasında Merkez n şlevler yle lg l olarak her
türlü öner y sunmak, alınacak tedb rler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş b ld rmek,
b) Bölgedek sanay kuruluşları le d ğer b l msel ve teknoloj k kuruluşlarla şb rl ğ ortamının oluşturulup
gel şt r lmes ne katkıda bulunacak kararlar almak,
c) Ün vers te dışı f nans kaynaklarının değerlend r lmes konusunda görüş b ld rmek ve bu yönde g r ş mlerde
bulunulması ç n öner ler gel şt rmek,
ç) Merkez n amaç ve faal yet alanlarıyla lg l uzman k ş ler n görüş ve düşünceler n n alınmasına mkân
sağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Personel ht yacı
MADDE 13 – (1) Merkez n akadem k, tekn k ve dar personel ht yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü
maddes uyarınca Rektör tarafından görevlend r lecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetk l s
MADDE 14 – (1) Merkez n harcama yetk l s Rektördür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel kte hüküm bulunmayan hallerde lg l d ğer mevzuat hükümler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n İstanbul Gel ş m Ün vers tes Rektörü yürütür.

