
29 Haz�ran 2014  PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29045

YÖNETMELİK

İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ YENİ NESİL GİRİŞİMCİLİK VE

İNOVASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Yen� Nes�l G�r�ş�mc�l�k ve İnovasyon
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 düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Yen� Nes�l G�r�ş�mc�l�k ve İnovasyon
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) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Yen� Nes�l G�r�ş�mc�l�k ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma
Merkez�n�,

c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Rektörünü,

d) Ün�vers�te: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�n�,

e) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı

MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; Ün�vers�te �le �ş dünyasının �şb�rl�ğ�n� gel�şt�rerek toplumsal gel�şmeye
katkıda bulunmak üzere, öğret�m elemanları, öğrenc�ler ve g�r�ş�mc� özell�kler�ne sah�p k�ş�ler�n yen�l�kç�l�k ve
yaratıcılık �le �lg�l� f�k�rler�n� hayata geç�reb�lmeler� �ç�n �ht�yaç duyulan g�r�ş�mc�l�k konularında, küresel yaklaşımlar
�zlenerek b�lg� ve becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes�n� ve çeş�tlenmes�n� sağlamak, yen�l�kç� ve katılımcı projeler üreten b�r
yapı oluşturmak, bu yapı �çer�s�nde akadem�syen, öğrenc� ve uygulamacıların yet�şt�r�lmes� ve d�s�pl�nler arası
çalışmalar �le yayınlar ve projeler üret�lmes�ne olanak sağlamaktır.



Merkez�n faal�yet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:

a) Türk�ye’de g�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şmes� �ç�n gerekl� koşulları, �lkeler� �ncelemek, bu konudak� sorunları
bel�rlemek ve çözüm öner�ler� gel�şt�rmek.

b) Türk�ye’de g�r�ş�mc�l�k ve �novasyon gel�ş�m� �le �lg�l� �ht�sas k�taplığı, arş�v� ve vaka ver� tabanı
oluşturmak.

c) G�r�ş�mc�l�k ve �novasyon konularında çalışan yurt �ç� ve yurt dışı kuruluşlarla akadem�k �şb�rl�ğ� yapmak.

ç) G�r�ş�mc�l�k alanında yaratıcı ve yen�l�kç� uygulama ve araştırma çalışmaları �le yayınlar yapmak.

d) G�r�ş�mc� adaylarına eğ�t�m ve danışmanlık desteğ� sağlayarak, b�lg� ve becer� düzeyler�n� yükselterek
başarılı olmalarına katkıda bulunup, g�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şt�r�lmes�n� sağlamak amacıyla �ncelemeler yapmak, öner�ler
gel�şt�rmek ve �lg�l� kuruluşlarla çözümler üretmek.

e) Öğrenc�ler�, akadem�k personel� ve g�r�ş�mc�ler�, g�r�ş�mc�l�k konusunda teşv�k etmek ve başarılı �şletmeler
kurmalarını sağlamak �ç�n gerekl� becer�lerle donatmak �ç�n çalışmalar yapmak.

f) G�r�ş�m hareketler�n�n başlangıcı, yönet�m�, büyütülmes�, cesaretlend�r�lmes� ve anlaşılmasını sağlamak,
yerel ve bölgesel kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak suret�yle g�r�ş�mc�l�ğ� gel�şt�r�c� öner�ler� derlemek, yerel düzeyde
uygun model ve programlar oluşturarak b�rl�kte bu programları gerçekleşt�rmek.

g) Akadem�k çevreler, �ş dünyası ve �dar� kurumları b�r araya get�rerek, g�r�ş�mc�l�k alanında profesyonel
h�zmetler�n koord�nes�n� yapmak; akadem�k çevreler ve �ş dünyası �ç�n eğ�t�m h�zmetler� ve sert�f�ka programları
düzenlemek.

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; Ün�vers�tede tam zamanlı görev yapan öğret�m elemanları arasından Rektör
tarafından üç yıl süre �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdür, Merkez�n
çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes� ve gel�şt�r�lmes�nden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevler�

MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:

a) Merkez� tems�l etmek.

b) Yönet�m Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkez�n çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes�n� ve gel�şt�r�lmes�n� sağlamak.

ç) Yönet�m Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündem�n� hazırlamak ve toplantılara başkanlık
etmek.

e) Yurt �ç� ve yurt dışında benzer faal�yetlerde bulunan kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� yapmak.



f) Gerekt�ğ�nde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündem�n� hazırlamak ve toplantılara
başkanlık etmek.

g) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve b�r sonrak� yıla a�t yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörlüğe
sunmak.

Yönet�m Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür �le Ün�vers�tede görev yapan öğret�m elemanları arasından Rektör
tarafından üç yıl süreyle görevlend�r�len dört öğret�m elemanı olmak üzere toplam beş k�ş�den oluşur. Süres� b�ten
üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu en az ayda b�r defa toplanır.

Yönet�m Kurulunun görevler�

MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:

a) Merkez�n çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyes�nde kurulacak b�l�msel çalışma gruplarında görevlend�r�lecek öğret�m elemanlarının
seç�m�n� yapmak ve görevlend�r�lmeler� �ç�n Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projeler�, kurs ve benzer� eğ�t�m öner�ler�n� b�l�msel çalışma kurullarının da katkıları
�le değerlend�rmek, görevlend�r�lecek k�ş�, kuruluş ve Ün�vers�te b�r�mler�n� bel�rlemek.

d) Ün�vers�te dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ� esaslarını bel�rlemek, protokol
taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlend�r�lecek �dar� ve tekn�k personel�n seç�m�n� yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkez�n amacı �le �lg�l� konularda çalışmalar
yapmış ya da yapmakta olan en fazla on k�ş�den oluşur. Danışma Kurulu üyeler�, Müdürün tekl�f� üzer�ne Rektör
tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Danışma Kurulu üyel�ğ�ne Ün�vers�te dışından ve �ç�nden üye seç�leb�l�r.

(2) Danışma Kurulu, Yönet�m Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde Müdür tarafından bel�rlenen b�r tar�hte
toplanır.

Danışma Kurulunun görevler�

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:

a) Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� değerlend�rmeler yapmak ve öner�lerde bulunmak.

b) İlg�l� kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k çalışmalar yapmak ve g�r�ş�mc�l�k alanında
öner�lerde bulunmak.

c) G�r�ş�m kültürünün yaygınlaşması �ç�n sektör tems�lc�ler� �le g�r�ş�mc�ler�n buluşmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.



 
 


